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Förord
Högskoleverket har enligt sin instruktion tillsyn över universitet och högskolor. Tillsynen bedrivs bl.a. genom att verket besöker några lärosäten varje år.
Huvudsyftet med besöken är att kontrollera att lärosätena följer de lagar och
förordningar som gäller för verksamheten. Avsikten är också att stödja och
hjälpa lärosätena att stärka och utveckla deras egen kontroll av verksamheten.
Verket skickar i god tid före besöken ett frågeformulär som lärosätet ska
besvara. Därigenom får lärosätets ledning och anställda ett tillfälle att kontrollera och reflektera över den egna verksamheten ur ett förvaltningsrättsligt
perspektiv. Vid besöket granskar verket på plats hur lärosätet tillämpar de
regler som gäller för verksamheten, bl.a. genom stickprovskontroller. Verket
får dessutom värdefulla synpunkter från lärosätena och god inblick i deras
verksamhet och de praktiska problem som lärosätena ställs inför, liksom i hur
problemen hanteras. Verkets besök dokumenteras i rapporter som läggs ut på
verkets webbplats <www.hsv.se>.
Studenternas rättssäkerhet är en särskilt viktig utgångspunkt för verkets
tillsynsverksamhet. Studentkåren eller studentkårerna vid det aktuella lärosätet får därför inför besöket också möjlighet att besvara frågeformuläret och
att lämna synpunkter till verket.
Det är verkets förhoppning att tillsynsbesöken ska vara till stöd och ledning
för att förbättra verksamheten vid lärosätena.
Högskoleverket har för avsikt att efter minst ett år följa upp de anmärkningar som framförts i denna rapport.
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Tillsynsbesöket
Planeringen
I början av december 2007 kontaktades rektorn för Danshögskolan (DH) per
telefon och informerades om att Högskoleverket planerade att göra ett tillsynsbesök vid högskolan under våren 2008 och att ett formulär med frågor skulle
skickas inför besöket.
Frågeformuläret sändes till DH den 13 december 2007 tillsammans med
ett brev med uppmaning om att frågorna skulle besvaras senast den 28 april
2008.
Studentkåren vid DH fick också frågeformuläret och gavs möjlighet att
lämna synpunkter på hur tillämpningen av reglerna fungerar vid högskolan.
Den 28 april 2008 inkom svar från högskolan på det utsända frågeformuläret. Studentkåren avstod från att lämna några sypunkter.
Tillsynsbesöket genomfördes den 22 och 23 maj 2008.
Från Högskoleverket deltog chefsjuristen Eva Westberg (chef för den juridiska avdelningen) samt verksjuristerna Caroline Cruz, Karin Lindforss och
Anna Sandström. Dessutom deltog i studiesyfte verksjuristen Johan Lundqvist.

Besöket
Torsdagen den 22 maj 2008

Besöket inleddes med att samtliga företrädare från Högskoleverket träffade
rektorn Efva Lilja, förvaltningschefen Kristina Dahlqvist och prorektorn Fia
Flodin.
Efva Lilja beskrev DH:s verksamhet enligt bl.a. följande: DH är en av sju
konstnärliga högskolor. I augusti 2008 blir det två år sedan högskolan flyttade
till den nuvarande lokalen på Kungl. Tekniska högskolans campus. DH har
cirka 200 studenter. Lärarstaben är omfattande med 70 anställda lärare samt
många gästlärare och timlärare. Det är viktigt för verksamheten att ha lärare
som är aktiva konstnärer. Vid de konstnärliga högskolorna rekryteras lärarna
främst på konstnärliga meriter och inte på vetenskaplig skicklighet. I höst
kommer man att starta forskarutbildning i samarbete med Kungl. Tekniska
högskolan och anställa två doktorander.
DH:s profilutbildningar ställer höga krav på studenterna, lärarna och förvaltningen. DH har vuxit snabbt, bl.a. har antalet helårsstudieplatser på tio år
ökat från 100 till 152. Dessutom har högskolan utfört ett pionjärarbete genom
att starta den treåriga nycirkusutbildningen som är förlagd i Alby. Detta tillsammans med lokalfrågan har ställt stora krav på organisationen och man
har ansträngt sig att professionalisera förvaltningen. Administrationen är liten
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och prorektorerna är dessutom utbildningsverksamma. Alla är hängivna sitt
arbete. Arbetet på DH bedrivs i en internationell miljö. När det gäller cirkusutbildningen finns ingen egen tradition i Sverige och utbytet är därför stort
med bl.a. Belgien, Frankrike och England. Det finns också utbyte med länder
utanför Europa såsom Canada.
Eva Westberg berättade om juridiska avdelningens verksamhet samt om syftet med tillsynsbesöket och hur detta besök skulle komma att genomföras.
Därefter diskuterades några av de svar som DH lämnat till verket på det
utsända frågeformuläret.
Sedan samtalade representanterna för Högskoleverket med prefekten för
nycirkusutbildningen Ivar Hecksher och prefekten för dansterapeututbildningen Birgitta Härkönen.
Caroline Cruz samtalade senare med registratorn Karin Edwander. Samtidigt besökte Karin Lindforss, Anna Sandström och Eva Westberg utbildningsenheten. De tog stickprov på bl.a. ärenden om examensbevis, tillgodoräknande, anstånd och studieuppehåll. Till sin hjälp hade de utbildningschefen
Gunnel Gustafsson och utbildningsassistenten Monica Richardsson.
Under eftermiddagen samtalade representanterna för Högskoleverket även
med prefekten för danspedagogutbildningen Petra Frank. Caroline Cruz samtalade avslutningsvis med Gunnel Gustafsson om studenter med funktionshinder.
Fredagen den 23 maj 2008

Samtliga företrädare för Högskoleverket träffade prefekten för dansarutbildningen Annika Notér Hooshidar.
Därefter visade Gunnel Gustafsson högskolans lokaler.
Tillsynsbesöket avslutades med en återsamling vid vilken Högskoleverkets
representanter samt Efva Lilja och Kristina Dahlqvist deltog. Eva Westberg
och hennes medarbetare redovisade översiktligt vad som kommit fram vid
samtalen med DH:s personal och vid granskningen av handlingarna. Vissa
frågor lyftes fram och diskuterades.

Efterarbetet
Högskoleverket skickade i mars 2009 ett utkast till DH för att ge högskolan
tillfälle att korrigera faktafel eller rätta till eventuella missförstånd från verkets
sida. DH gavs även möjlighet att lämna synpunkter på frågorna som skickats inför tillsynsbesöket. Studentkåren vid DH bereddes också möjlighet att
lämna synpunkter på utkastet och frågorna.
DH lämnade därefter synpunkter på rapportutkastet.
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DANSHÖGSKOLANS SVAR
OCH HÖGSKOLEVERKETS
BEDÖMNINGAR

Högskolelagen och högskoleförordningen
Organisation
Högskoleverket har frågat om Danshögskolan anser att dess organisation är
utformad så att den stämmer överens med de regler om fördelning av beslutsbefogenheterna som högskoleförfattningarna anger.
DH har svarat att den anser det och har lämnat följande information. DH
har vuxit kraftigt under de senaste tre åren. Antalet helårsstudenter har stigit
med närmare 25 procent och anslaget med drygt 50 procent sedan år 2005.
Det innebär förändrade krav på organisationen. En strategisk plan för 2006–
2012 har beslutats av styrelsen och revideras en gång om året. I planen har en
organisationsplan fastställts som tydligare anger de beslutande funktionerna.
En ny beslutsordning och organisationsplan är under arbete för att fastställa
aktuella ändringar.
Högskoleverket har tagit del av DH:s strategiska plan 2006–2012, beslutad av högskolestyrelsen den 4 oktober 2006 samt reviderad i juni 2007 och i
juni 2008. Verket har även fått arbetsordningen för DH som högskolestyrelsen har fastställt den 30 mars 1999 och ändrat den 13 november 2002 och den
2 september 2004. En bild med DH:s budgetcykel 2008 har också skickats
till verket, liksom förslag till ny organisationsplan och ny beslutsordning. Vid
tillsynsbesöket uppgav rektorn att den nya organisationsplanen och beslutsordningen skulle beslutas i juni 2008.
I slutet av år 2008 efterfrågade Högskoleverket DH:s nya beslutsordning,
nya arbetsordning och nya arbetsordning för högskolans nämnd för konstnärligt utvecklingsarbete och forskning (KU-nämnden) samt svar på vissa
frågor. Verket fick via e-post från rektorn bl.a. följande svar. DH har sedan
tillsynsbesöket fått en ny förvaltningschef, omarbetat organisationsplanen
ytterligare och fortsatt att utveckla besluts- och arbetsordningen. I augusti
2008 beslutades att högskolans utbildningsnämnd och nämnd för konstnärligt
utvecklingsarbete skulle slås ihop till en ny nämnd: Nämnden för konstnärligt
utvecklingsarbete, forskning och utbildning.
I ett brev från den nya förvaltningschefen den 7 januari 2009 angavs att
arbetsordningen var under omarbetning och att inga ändringar hade gjorts på
de punkter som verket hade ställt frågor om. Som bilagor till svaret fanns:
1. arbetsordningen för DH beslutad den 30 mars 1999
2. ett rektorsbeslut den 30 september 2008 om principer för delegation och
delegation till förvaltningschefen (nr 91)
3. ett rektorsbeslut den 6 oktober 2008 om delegation till prefekter (nr 92)
4. ett förvaltningschefsbeslut den 24 oktober 2008 om delegering till säkerhetschefen (ärende nr 2)
5. ett beslut av säkerhetschefen den 24 oktober 2008 om delegering till ”Riggare/säkerhetsansvarig” (ärende nr 3)
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6. ett förvaltningschefsbeslut den 5 november 2008 om delegering till
enhetschefer inom förvaltningen (nr 6) och
7. ett förvaltningschefsbeslut den 10 december 2008 om delegering till personalansvarig (ärende nr 15a).
Högskoleverkets bedömning

DH är en högskola för dans och nycirkus, en konstnärlig högskola under statligt huvudmannaskap som ska följa bl.a. högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100).
Universitet och högskolor har viss frihet att utforma sin organisation själva,
men grundläggande krav på organisationen ställs i högskolelagen och högskoleförordningen. Beslutsbefogenheterna inom ett lärosäte fördelas mellan olika
organ och befattningshavare.
Högskoleverket har i ett yttrande till dåvarande Utbildnings- och kulturdepartementet den 15 november 2005 över rapporten Försöksverksamhet med
ändrad organisation inom högskolan framfört att regeringen bör förtydliga högskoleförfattningarnas organisationsregler eller på annat sätt klargöra hur reglerna ska tolkas vad gäller ansvarsfördelningen mellan fakultetsnämnderna
och rektorn. I avvaktan på ett sådant förtydligande granskar Högskoleverket
endast i begränsad omfattning vilket ansvar DH:s nämnd för konstnärligt
utvecklingsarbete och forskning har.
Högskoleverket har granskat DH:s strategiska plan 2006–2012, som är ett
styrdokument som enligt sin lydelse tydliggör högskolans vision, verksamhetsplanering och budget samt manifesterar en gemensam värdegrund utifrån
demokratiska värderingar, öppenhet och kritiskt tänkande. I den reviderade
strategiska planen från juni 2007 angavs att KU-nämnden bl.a. arbetar med
utvecklingsstrategier för en forskarskola med ambitionen att 2008 kunna anta
doktorander i konst. I den verksamhetsplan för hösten 2008 som ingick i den
strategiska planen angavs att två doktorander i konst skulle antas till ett treårigt program. Vid tillsynsbesöket påminde Högskoleverket om att endast
högskolor med vetenskapsområde kan anta doktorander. En högskola utan
eget vetenskapsområde, som DH, kan dock anställa doktorander i samverkan
med en sådan högskola (se rapporten Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde, Högskoleverkets rapportserie 2006:30 R).
I den nya reviderade strategiska planen från juni 2008 kan Högskoleverket
med tillfredsställelse konstatera att de tveksamma formuleringarna har tagits
bort. Motsvarande formulering bör även tas bort vid nästa revidering av dokumentet Utbildnings- och forskningsstrategier vid Danshögskolan beslutad av högskolestyrelsen den 30 november 2007. Högskoleverket har inga andra kommentarer, utan anser att den strategiska planen ger en bra överblick över DH:s
verksamhet.
Vid tillsynsbesöket framförde Högskoleverket följande generella synpunkt
på högskolans styrande dokument. Det bör tydligt framgå när hänvisningar
sker till lagar, förordningar och Högskoleverkets föreskrifter. Annars är det
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svårt att skilja dessa överordnade föreskrifter från de myndighetsinterna regler
som högskolan beslutar.
Den nuvarande arbetsordningen för DH från den 2 september 2004 behöver uppdateras i anledning av senare ändringar i högskoleförordningen.
Högskoleverket granskar normalt inte handlingar som ännu inte har beslutats. Som ett stöd i den fortsatta beredningsprocessen framförde dock verket
vid tillsynsbesöket vissa synpunkter på det förslag till beslutsordning för DH
som verket fick del av. Högskoleverket utgår från att DH kommer att beakta
dessa synpunkter vid utarbetandet av högskolans nya beslutsordning.
Högskoleverket anser att det är viktigt att högskolans beslutsordning är
tydligt dokumenterad. Det är positivt att särskilda beslut om delegationer har
fattats i avvaktan på att den nya beslutsordningen ska bli klar.

Kursvärderingar
Högskoleverket har frågat vilka åtgärder DH:s ledning vidtar för att säkerställa att bestämmelsen om kursvärderingar i 1 kap. 14 § högskoleförordningen
följs.
DH har svarat följande. I dag utförs kursvärderingar skriftligt eller muntligt av kursledare. Kursledarna är anställda av högskolan. Kursvärderingarnas
utseende och omfång bestäms av kursledaren som även delar ut och samlar
in dem efter avslutad kurs. Kursvärderingarna arkiveras hos kursledaren eller
lämnas över till prefekten vid utbildningen. Detta har fungerat väl, men högskolan ser nu att det finns ett behov av att förändra rutinerna. Det pågår ett
arbete med att skapa en ny modell för att kvalitetssäkra kursvärderingar, och
följande modell har diskuterats: Utbildningsenheten utformar ett antal kursvärderingar där de första frågorna ser likadana ut oavsett vilken utbildning
det rör sig om. De följande frågorna anpassas efter respektive kurs. Kursvärderingarna ska därefter sparas i en databas som utbildningsenheten ansvarar
för. Prefekter och lärare ska få tillgång till kursvärderingarna efter att beslut
om betyg har meddelats. Informationen i databasen kan användas för att
samla statistik och utgöra underlag för självvärderingar och diskussioner om
utbildningarna.
Högskoleverket har vid besöket bett att få sammanställningar från det
senast genomförda kurstillfället för arton slumpmässigt utvalda kurser.
Kursvärderingar vid dansterapeut-, nycirkus-, danspedagog- och
dansarutbildningarna

Högskoleverket har frågat vilket system för kursvärderingar som finns vid de
olika utbildningarna. Prorektorn har vid besöket uppgett följande.
Kursledarna är ansvariga för att kursvärderingarna görs. I den nya modellen
som högskolan har för avsikt att införa kommer kursvärderingarna att delas
ut vid slutet av varje kurs. Kursvärderingarna och sammanställningarna kommer att sparas i en databas som kommer att vara öppen för alla när betygen
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har satts på respektive kurs. Även studenterna ska få tillgång till sammanställningarna.
I dag sker återkoppling till studenterna till viss del, många gånger görs
det genom muntliga samtal med hela klasser. Dessa samtal dokumenteras av
lärarna och lämnas till prefekten för respektive utbildning. Även de skriftliga
kursvärderingarna lämnas in till prefekten för respektive utbildning. Varje
prefekt förvarar sammanställningarna av svaren/kursvärderingarna i pärmar
på sina tjänsterum. Studenterna kan gå och titta på dessa sammanställningar,
men det sker inte någon rutinmässig insamling av kursvärderingarna.
Prefekterna för dansterapeututbildningen, nycirkusutbildningen, danspedagogutbildningen och dansarutbildningen har svarat bl.a. följande. Vid dansterapeututbildningen görs en muntlig utvärdering i slutet av varje termin
och en skriftlig utvärdering sker i slutet av varje läsår. De skriftliga kursvärderingarna förvaras hos prefekten och är tillgängliga för studenterna. Det är
obligatoriskt att svara på kursvärderingarna. Vid nycirkusutbildningen görs
en enkät i slutet av varje termin. Prefekten brukar även ställa skriftliga frågor
till studenterna under utbildningen. De sammanställningarna som görs riktas
främst till lärarna. Vid danspedagogutbildningen görs skriftliga värderingar
efter varje kurs. Prefekten gör även skriftliga kursvärderingar med studenterna,
vilket har skett vid två tillfällen. Det finns inte några sammanställningar av de
kursvärderingar som har gjorts. Prefekten är medveten om att det kan brista
i återkopplingen och informationen till studenterna. Vid dansarutbildningen
utvärderas varje kurs genom att prefekten delar ur ett skriftligt formulär till
studenterna. Prefekten försöker att sammanställa kursvärderingarna. Vidare
hålls det regelbundet möten mellan studenterna och prefekten där utbildningsfrågor diskuteras. Prefekten vidarebefordrar sedan lämplig information
till lärarna.
Högskoleverkets bedömning

Enligt 1 kap. 14 § högskoleförordningen ska högskolan ge de studenter som
deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter
av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan ska sammanställa kursvärderingarna samt informera om
resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna.
Regeringen har i propositionen Studentinflytande och kvalitetsutveckling
i högskolan (prop. 1999/2000:28 s. 31) angett följande angående kursvärderingar.
Regeringen anser att kursvärderingar är en utgångspunkt för studenters och
lärares delaktighet i och inflytande på kvalitetsarbetet. De bör vara obligatoriska inom högskolan. Utvärdering på kursnivå är ett nödvändigt inslag
i uppbyggnaden av ett systematiskt kvalitetsarbete. Kursvärderingar kan
genomföras på olika sätt. Studenterna skall alltid ges tillfälle att framföra sina
erfarenheter och synpunkter. Studenternas ansvar att medverka i kursvärde-
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ringen måste förenas med en rättighet att få information om resultaten och att
få delta i diskussionen om förbättringar. Alla studenter skall ha rätt att dra fördelar av kursvärderingen för sina studier och sin utveckling. Det är viktigt att
erfarenheter från kursvärderingarna verkligen tas till vara och vid behov leder
till förbättringar. Genom möjligheten att ta del av sammanställningarna blir
kursvärderingarna ett mer effektivt instrument. Om studenterna ser att kursvärderingarna kommer till användning kommer engagemanget för att delta i
dem öka, vilket ytterligare styrker deras funktion.

Högskoleverket har fått fem av de arton sammanställningar av kursvärderingar som verket begärt från DH.
Utbildningschefen har uppgett att en kurs ännu inte är avslutad, att en kurs
ska ges för första gången i höst, att det har gjorts muntliga utvärderingar med
studenterna på två kurser, att det på fyra kurser inte har gjorts någon sammanställning av de kursvärderingar som studenterna har lämnat in och att studenterna har lämnat in studentutvärderingar till kursledaren på två kurser.
Högskoleverket kan således konstatera att sammanställningar av kursvärderingar saknas i de flesta fall. Vid besöket framkom att det på vissa utbildningar görs utvärderingar i slutet av varje termin och läsår. Högskoleverket
vill med anledning av detta erinra om att det i bestämmelsen föreskrivs att de
studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra
sina erfarenheter av, och synpunkter på, kursen genom en kursvärdering. En
kursvärdering ska således göras efter varje kurs och inte vid terminens eller
läsårets slut såvida inte terminen eller läsåret omfattar en kurs.
Högskoleverket förutsätter att DH ser till att kursvärderingar blir gjorda.
Högskoleverket ser positivt på det informella utvecklingsarbete som bedrivs i
samarbete med studenterna.

Studentrepresentation
Högskoleverket har frågat om DH och studentkåren har kommit överens om
vilka organ som studenterna ska vara representerade i och bett högskolan att i
så fall bifoga denna överenskommelse. Verket har efterfrågat en redogörelse för
de organ där studenterna inte är representerade och anledningen till detta.
DH har svarat att studenterna erbjuds representation i högskolans samtliga
beslutande och beredande organ inför varje nytt läsår. Det finns en formell
överenskommelse mellan DH och studentkåren om vilka organ studenter ska
ingå i. Studenterna är inte representerade i vissa av de beredande organen enligt
studentkårens beslut. Högskoleverket har fått del av en förteckning från den 25
april 2008 över beredande organ, som har rubriken Arbetande grupperingar vid
sidan av beslutande organ läsåret 2007/2008. Grupperna är indelade i fyra olika
typer: arbetsgrupp, referensgrupp, samrådsgrupp och övriga möten.
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Av denna förteckning över DH:s beredande organ framgår att studentrepresentanter ingår i:
• arbetsgruppen för dans i skolan
• arbetsgruppen för jämställdhet, likabehandling och mångfald
• bibliotekets referensgrupp
• referensgrupp för internationella frågor
• lokalgruppens samrådsgrupp
• konstnärliga rådet
• ledningsgruppen.
Någon studentrepresentant finns inte antecknad i följande beredande organ:
• arbetsgrupp för frågor rörande Non Solo Bar
• arbetsgrupp för musikfrågor
• arbetsgrupp för ätstörningspolicy
• arbetsgrupp för Öppet hus
• arbetsgrupp för översyn av antagningsprov till danspedagogutbildningen
• KU:s programgrupp
• KU:s redaktionsgrupp
• lokalgrupp
• personalens festkommitté
• förvaltningsgruppen
• huvudlärarmötet för danspedagogutbildningen
• prefekternas möte för utbildningssamordning (PUMA)
• prefektmötet
• professorsmötet
• rektorsrådet.
Högskoleverkets bedömning

Studenterna har rätt att vara representerade i högskolans styrelse enligt 2 kap.
4 § första stycket högskolelagen. Flera bestämmelser i högskoleförordningen
ger studenterna rätt att vara representerade i andra organ inom högskolan.
Det framgår av 3 kap. 3, 6 och 7 b §§ högskoleförordningen att studenterna
har rätt att vara representerade i fakultetsnämnder, nämnder för konstnärligt
utvecklingsarbete respektive särskilda organ för lärarutbildningen. I 3 kap. 9 §
andra stycket första meningen finns en föreskrift som ger studenterna rätt att
vara representerade i ”alla beslutande och beredande organ inom högskolan
vars verksamhet har betydelse för utbildningen och studenternas situation”.
I propositionen Studentinflytande och kvalitetsutveckling i högskolan (prop.
1999/2000:28, s. 28–29) anförde regeringen bl.a. att högskolan och studentkåren tillsammans bör komma överens om vilka organ som studenterna ska
vara representerade i.
Av den information som Högskoleverket har fått från DH verkar studentrepresentationen i både beslutande och beredande organ fungera bra inom högskolan. Verket tycker att det är mycket positivt att DH har en förteckning över
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de olika beredande organ som finns inom högskolan och inom vilka av dessa
som studentrepresentanter ingår. Denna öppenhet och tydlighet skapar goda
förutsättningar för en väl fungerande dialog mellan högskolan och studentkåren i frågor som har betydelse för utbildningen och studenternas situation.

Samråd med studentrepresentanter
Högskoleverket har frågat vilka rutiner högskolan har för att säkerställa att
representanter för studenterna informeras och att samråd sker med dem i god
tid före slutförandet av beredningar och beslut som fattas av en enda person.
DH har svarat att beredningen inför beslut som rör anställningar av en lektor eller en professor sker i nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete där
studenterna finns representerade. Adjunktsanställningar bereds av berörd prefekt genom en samrådsgrupp där studenterna finns representerade. Alla ärenden anmäls i rektorsrådet, som studenterna har valt att inte vara representerade
i. I övriga beslut av rektorn sker samråd i frågor som berör studenterna.
Vid tillsynsbesöket uppgav rektorn att hon kontinuerligt har nära dialog
med studenterna. Hon går själv ut och frågar studenter vid behov. Även prefekterna har regelbunden kontakt med studenterna. Några dokumenterade rutiner för samrådet med studentrepresentanter inför beslut som fattas av enskilda
tjänstemän finns dock inte, utan kontakterna är informella. Rektorn uppgav
vid tillsynsbesöket att hon har för avsikt att medvetandegöra organisationen
om denna samrådsskyldighet.
Högskoleverkets bedömning

Enligt 3 kap. 9 § andra stycket andra meningen högskoleförordningen gäller
följande. Om ett beslut som har betydelse för utbildningen och studenternas
situation inte ska fattas eller beredning genomföras av ett organ, utan av en
enda person, ska information lämnas till och samråd ske med studentrepresentanter i god tid före beslutet respektive slutförandet av beredningen.
Syftet med denna föreskrift är att garantera studenternas inflytande när
ärenden inte hanteras i något organ, utan bereds och beslutas av en ensam
befattningshavare. Det är rektorns ansvar att högskolan har rutiner för hur
samrådet med studentrepresentanter ska gå till i sådana fall. En vanlig lösning
är att en studentrepresentant närvarar vid rektorsmötena och vid eventuella
andra möten med befattningshavare som har egna beslutsbefogenheter som
rör utbildningen och studenternas situation. Högskoleverket tycker att det är
mycket positivt att rektorn och andra beslutsfattare på DH har en nära och
bra informell kontakt med sina studenter. Det är dock Högskoleverkets erfarenhet att bestämmelsen är svår att tillämpa för enskilda befattningshavare
om högskolan saknar uttryckliga riktlinjer. Om högskolan tar fram rutiner i
samarbete med studentkåren kan en överenskommelse även träffas om vilka
typer av ärenden som studenterna vill samråda om. Det är mindre risk för att
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detta glöms bort om det finns utrymme för anteckningar om samråd med
studentrepresentanter på högskolans beslutsblanketter.

Anställningsordning
Högskoleverket har frågat om DH har beslutat om en anställningsordning
och, om så är fallet, hur denna hålls tillgänglig.
DH har svarat att högskolans styrelse har beslutat om en anställningsordning och att den finns tillgänglig på högskolans webbplats och på intranätet.
Högskoleverkets bedömning

I 4 kap. 14 § högskoleförordningen anges att en högskolas anställningsordning
ska finnas tillgänglig vid högskolan och att med anställningsordning avses de
regler för anställning av lärare som högskolan tillämpar.
Enligt 2 kap. 9 § högskoleförordningen ska styrelsen för en högskola själv
besluta om den anställningsordning som finns nämnd i 4 kap. 14 § högskoleförordningen.
Högskoleverket har tagit del av DH:s anställningsordning som har fastställts
av högskolans styrelse den 24 februari 2000 och är reviderad den 4 oktober
2006. Högskoleverket har efter en översiktlig genomgång inget att anmärka
mot dess innehåll.

Kursplaner och utbildningsplaner
Högskoleverket har frågat var inom DH:s organisation beslut fattas om fastställande av kursplaner och utbildningsplaner för kurser och program, och
vilka åtgärder högskolans ledning vidtar för att säkerställa att kursplaner och
utbildningsplaner innehåller de uppgifter som anges i 6 kap. 15 och 17 §§ högskoleförordningen.
DH har svarat bl.a. följande. Utbildningsnämnden fattar beslut om att
fastställa kurs- och utbildningsplaner. DH har utarbetat en mall för utformningen av kurs- och utbildningsplanerna, som Högskoleverket har fått del av
efter besöket.
Högskoleverket har vid besöket bett att få samtliga utbildningsplaner och
tjugo kursplaner. Kursplanerna har valts ut slumpvis.
Högskoleverket har granskat följande utbildningsplaner:
• dansarutbildningen, 180 högskolepoäng
• danspedagogutbildningen, 180 högskolepoäng
• danspedagogutbildningen på distans, 60 högskolepoäng
• danspedagogutbildningen (tvåårig utbildning för sökande med yrkeserfarenhet), 180 högskolepoäng
• dansterapeututbildningen, 120 högskolepoäng
• historiska danser, 120 högskolepoäng
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• koreografutbildningen, 120 högskolepoäng
• nycirkusutbildningen, 180 högskolepoäng.
Vidare har följande kursplaner granskats:
• stil, kvalitet, musikalitet, 5 poäng
• dans i ungdomsskolan, 5 poäng
• hip hop, street, rap, grafitty, 5 poäng
• dans som frivillig verksamhet, 5 poäng
• danskonst på skolans mark, 8 högskolepoäng
• världsdans/många kulturers dans, 30 högskolepoäng
• danspedagogik i förändring, 8 högskolepoäng
• metodik fortsättning, 5 poäng
• balett för moderna dansare, 5 poäng
• kroppen i tid och rum, 7,5 högskolepoäng
• intervju- och samtalsteknik, 3 högskolepoäng
• anatomi, teori och praktik, 3 högskolepoäng
• danspedagogen och arbetsplatsen, på distans, 7,5 högskolepoäng
• dans och fysisk hälsa, på distans, 7,5 högskolepoäng
• föreställningsarbete 1, 9 högskolepoäng
• koreografisk komposition, 6 högskolepoäng
• nycirkusaktörens hälsa 1, 5 högskolepoäng
• cirkus i fysisk gestaltning, 4 högskolepoäng
• den europeiska fridanstraditionen, 5 poäng
• komposition, 5 poäng.
Högskoleverkets bedömning
Utbildningsplaner

Av 6 kap. 16 § högskoleförordningen framgår att det för ett utbildningsprogram ska finnas en utbildningsplan. Enligt 17 § samma kapitel ska följande
anges i utbildningsplanen:
1. de kurser som utbildningsprogrammet omfattar
2. den huvudsakliga uppläggningen av utbildningsprogrammet
3. de krav på förkunskaper och andra villkor utöver grundläggande behörighet som gäller för att bli antagen till utbildningsprogrammet (särskild
behörighet).
I utbildningsplanen ska det också anges när utbildningsplanen eller en ändring
av den ska börja gälla samt de övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter
som behövs.
Högskoleverket har granskat åtta utbildningsplaner och samtliga uppfyller
de krav som ställs i högskoleförordningen. Högskoleverket noterar dock att
utbildningsplanerna för danspedagogutbildningen, dansarutbildningen, danspedagogutbildningen (tvåårig utbildning för sökande med yrkeserfarenhet),
dansterapeututbildningen och nycirkusutbildningen innehåller bestämmelser
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om tillträdeskrav till högre terminer. Ett lärosäte får ställa krav på att en student ska ha godkänts på tidigare kurser för att få fortsätta inom ett program.
Ett sådant krav på särskilda förkunskapskrav måste dock enligt 6 kap. 15 §
högskoleförordningen framgå av kursplanen. Högskoleverket förutsätter att
bestämmelsen i utbildningsplanen kompletteras med bestämmelser om förkunskapskrav i relevanta kursplaner.
I utbildningsplanerna för dansterapeutbildningen och danspedagogutbildningen på distans anges att ett av behörighetskraven för utbildningen är att
den sökande har uppnått 22 år respektive 25 år under det kalenderår som studierna påbörjas. I 1 kap. 9 § regeringsformen stadgas att domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga
förvaltningen ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och
opartiskhet. Enligt förarbetena (SOU 1975:75 s. 118 f. och prop. 1975/76:209.
s. 98 f.) har särbehandlingsförbudet bl.a. den särskilda innebörden att myndigheterna inte utan rättsligt stöd får särbehandla någon på grund av personens
personliga förhållanden såsom bl.a. ålder. Krav på en åldersgräns tillhör således det område som kräver rättsligt stöd. Det finns inte någon bestämmelse
om en åldersgräns i högskolelagen eller högskoleförordningen. Det finns därmed inte någon befogenhet för DH att tillämpa en åldersgräns som villkor för
antagning till en utbildning (jämför Högskoleverkets beslut 1996-06-10, reg. nr
31-1657-96). Upplysningsvis kan nämnas att diskrimineringslagen (2008:567)
trädde i kraft den 1 januari 2009 och att det är Diskrimineringsombudsmannen som har tillsyn över att lagen följs. I diskrimineringslagen anges bl.a. att en
utbildningsanordnare inte får diskriminera sökande eller studenter på grund
av ålder. Det finns dock undantag från detta förbud.
I utbildningsplanerna för dansarutbildningen, danspedagogutbildningen,
danspedagogutbildningen på distans, danspedagogutbildningen (tvåårig
utbildning för sökande med yrkeserfarenhet), dansterapeututbildningen och
nycirkusutbildningen anges det på olika sätt under rubriken Behörighet att
det krävs intresse eller fallenhet för olika områden. Utbildningschefen har
uppgett att det görs en prövning av dessa kriterier genom att de sökande får
skriva presentationer för det intresse eller den fallenhet som efterfrågas på respektive utbildning. Dessa presentationer görs dock endast av de sökande som
har ansetts behöriga, de används således som ett urvalskriterium. Högskoleverket anser att det endast är behörighetskraven som ska anges under rubriken Behörighet.
Vidare är det i utbildningsplanerna för dansterapeututbildningen, danspedagogutbildningen och danspedagogutbildningen på distans otydligt vilka
krav som avser den grundläggande behörigheten och vilka som avser den särskilda behörigheten. Föreskrifter i utbildningsplanen har till syfte att informera studenter om vad som gäller för programmet. Mot denna bakgrund
är det viktigt att informationen i utbildningsplanen är så tydlig som möjlig.
Högskoleverket anser därför att det är lämpligt att det klart framgår av utbild-
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ningsplanen vilka krav som rör den grundläggande respektive den särskilda
behörigheten och vilka som rör urval.
I utbildningsplanerna för historiska danser och koreografutbildningen anges
under rubriken Förkunskapskrav, särskild behörighet att de sökande som inte
har en formell utbildning ska ”uppfylla kraven på grundläggande behörighet
för Danshögskolan”. Högskoleverket har efter tillsynsbesöket fått information
om att dessa sökande ska uppfylla kraven på grundläggande behörighet enligt
7 kap. 5 § högskoleförordningen. Ett lärosäte får ställa upp sådana krav på en
sökande. Högskoleverket vill dock uppmärksamma DH på att det är lämpligt
att det anges tydligt i utbildningsplanen vilket krav som avses.
I utbildningsplanen för dansterapeutbildningen har Högskoleverket noterat
att det under rubriken Undervisning och Examination anges att det krävs att
den studerande har fullgjort egen psykoterapi hos en legitimerad psykoterapeut. Denna terapi ska bekostas av den studerande och vara avslutad senast
vid höstterminens slut under årskurs två. Högskoleverket anser att ett sådant
krav kan vara i strid med bestämmelsen i 1 kap. 10 § högskoleförordningen
om att utbildningen ska vara avgiftsfri. Högskoleverket har i ett beslut (200809-09, reg.nr 31-5011-07) anfört att det är angeläget att regeringen klargör vem
som ska stå för kostnaderna för egenterapi och samtidigt ger vederbörande
ekonomiska förutsättningar att göra detta. Verket uttalade att regeringen bör
ta ställning till om åtgärder ska vidtas för att minska studenternas utgifter för
egenterapi. En kopia av beslutet har överlämnats till regeringen.
Högskoleverket utgår från att DH gör de ändringar i utbildningsplanerna
som behövs.
Kursplaner

Av 6 kap. 14 § högskoleförordningen framgår att det för en kurs ska finnas en
kursplan. Enligt 15 § samma kapitel ska följande anges i kursplanen:
1. kursens benämning
2. om kursen är på grundnivå eller avancerad nivå
3. antal högskolepoäng som kursen omfattar
4. kursens fördjupning i förhållande till examensfordringarna för kandidat-,
magister- respektive masterexamen
5. kursens mål
6. det huvudsakliga innehållet i kursen
7. den kurslitteratur och de övriga läromedel som ska användas
8. de krav på förkunskaper och andra villkor utöver grundläggande behörighet som gäller för att bli antagen till kursen (särskild behörighet)
9. formerna för att bedöma studenternas prestationer
10. de betygsgrader som ska användas
11. om kursen är uppdelad i delar
12. om antalet tillfällen för prov och praktik eller motsvarande utbildningsperioder för att bli godkänd är begränsat.
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I följande kursplaner anges inte om kursen är på grundnivå eller avancerad
nivå: stil, kvalitet, musikalitet, dans i ungdomsskolan, hip hop, street, rap, grafitty, dans som frivillig verksamhet, metodik fortsättning, balett för moderna
dansare, den europeiska fridanstraditionen och komposition.
I följande kursplaner anges endast antalet poäng och ECTS-poäng men inte
det antal högskolepoäng som kursen omfattar: stil, kvalitet, musikalitet, dans
i ungdomsskolan, hip hop, street, rap, grafitty, dans som frivillig verksamhet,
metodik fortsättning, balett för moderna dansare, den europeiska fridanstraditionen och komposition.
I många kursplaner hänvisas till en separat litteraturlista eller en särskild
förteckning på läromedel. Enligt uppgift från DH används begreppet läromedel eftersom högskolan ofta använder film, video, dvd etc. i undervisningen.
Dessa listor eller förteckningar åtföljer dock inte kursplanerna. Enligt DH får
studenterna vid förfrågan och vid kursstart relevant lista eller förteckning på
läromedel. Kursplanerna finns att tillgå i högskolans databas, medan listorna
eller förteckningarna sparas på ett annat ställe. Både kursplaner och förteckningar på läromedel kommer under hösten 2008 att tillhandahållas på högskolans intranät och webbsida. Högskoleverket anser att den kurslitteratur
som ska användas – i enlighet med 6 kap. 15 § 7 högskoleförordningen – ska
anges i kursplanen. Det är möjligt att ange litteraturen i en bilaga, men alla
bilagor ska medfölja kursplanen. Högskoleverket anser att det arrangemang
som DH har med litteraturlistorna åtskiljda från kursplanerna inte uppfyller
högskoleförordningens krav.
Högskoleverket konstaterar vidare att det som har angetts under rubriken
Bedömning eller Examination i kursplanerna för danspedagogik i förändring,
balett för moderna dansare och nycirkusaktörens hälsa 1 uppvisar brister avseende uppgifterna om formerna för bedömningen av studenternas studieprestationer. Högskoleverket anser att föreskrifterna om examinationerna i dessa
kursplaner skulle behöva preciseras för att bättre uppfylla det krav som uppställs i 6 kap. 15 § 9 högskoleförordningen om att formerna för att bedöma studenternas prestationer ska anges i kursplanerna. I till exempel kursplanen för
danspedagogik i förändring anges att examinationer sker fortlöpande under
kursens gång. Föreskrifter i kurs- och utbildningsplaner anses vara föreskrifter
i den mening som avses i 8 kap. regeringsformen, dvs. regler som är generellt
tillämpbara och bindande för såväl universitet och högskolor som studenter.
Regler i kursplaner om innehåll, examinationsform och betygsgrunder utgör
grunden för examinators myndighetsutövning, när hon eller han fattar beslut
om betyg. Reglerna har också till syfte att informera studenten om vad som
gäller för en särskild kurs. Mot denna bakgrund är det viktigt att kursplanerna är tydliga.
Högskoleverket förutsätter att Danshögskolan åtgärdar dessa brister i kursplanerna.
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Examensärenden och frågor om tillgodoräknande
Högskoleverket har frågat DH om alla som fattar beslut i examensärenden och
ärenden om tillgodoräknanden har rätt att göra det genom delegation. Högskoleverket har även begärt att få högskolans examensordning.
DH har svarat följande. Rektorn beslutar om utfärdande av examen och
utformningen av examensbevis.
Av riktlinjerna för examination vid DH, under rubriken Tillgodoräknande,
framgår att rektorn har delegerat rätten att fatta beslut om tillgodoräknanden
enligt följande. Tillgodoräknande av högskoleutbildning och annan utbildning och yrkesverksamhet är delegerat till prefekterna efter samråd med kursledaren och berörda lärare. Tillgodoräknande av utbytesstudier är delegerat
till prefekterna.
DH har bifogat riktlinjerna för examination vid Danshögskolan, där riktlinjerna om tillgodoräknande ingår, och den lokala examensordningen. Båda
dokumenten finns tillgängliga på intranätet.
Riktlinjerna för examination vid DH fastställdes den 21 mars 2001 och reviderades den 15 februari 2007 av styrelsen och den 16 januari 2008 av utbildningsnämnden. Den lokala examensordningen fastställdes av utbildningsnämnden den 2 april 2008.
Högskoleverkets bedömning

I 6 kap. 4 § högskoleförordningen föreskrivs att inom all utbildning får endast
de examina som anges i examensordningen, bilaga 2 till högskoleförordningen,
avläggas. I samma kapitel 6–8 §§ finns regler om tillgodoräknande av kurs och
i 9–11 §§ finns regler om examensbevis. Av den databas som finns på Högskoleverkets webbplats, framgår vilka examina högskolan har rätt att utfärda
(ersätter den tidigare den s.k. krysslistan).
Rektorn har befogenhet att besluta om examensbevis och har inte delegerat
denna beslutanderätt. Denna ordning bekräftas av Högskoleverkets granskning av examensärendena (se avsnittet handläggningstider i denna rapport).
Högskoleverket har tagit del av DH:s examensordning och har följande
anmärkningar. Under rubriken Överklagandehänvisning står det att examen
får tas ut tre år efter det att utbildningen avslutats. Studenter som önskar ta ut
examen efter mer än tre år ansöker om detta hos rektor. Verket konstaterar att
DH inte har rätt att begränsa rätten att ta ut en examen på detta sätt. En student som uppfyller fordringarna för en viss examen har rätt att få ut denna så
länge som rätten inte begränsats genom ändring i examensordningen, bilaga 2
till högskoleförordningen.
Högskoleverket har också tagit del av dokumentet Riktlinjer för examination vid danshögskolan och har följande synpunkter. Under rubriken Examinationstillfällen anges att en student som lämnar in examinationsuppgift eller
motsvarande efter den föreskrivna tiden endast kan få betyget underkänd
eller godkänd. Högskoleverket anser att en sådan konsekvens av ett för sent
inlämnande bör framgå av kursplanen för respektive kurs (se Högskolever-
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kets rapport, Rättssäker examination, andra omarbetade upplagan 2008:36 R,
s. 82). Under samma rubrik anges också begränsningar i rätten att göra om
underkänd produktion. Om produktion jämställs med praktik så är det möjligt att begränsa rätten att göra den till två tillfällen, men begränsningen
måste framgå av kursplanen för respektive kurs för att gälla. Under rubriken
Examinator bör det framgå att examinatorn måste vara lärare, och även en
hänvisning till 6 kap. 22 § högskoleförordningen beträffande rätten att byta
examinator bör finnas med. Under rubriken Tillgodoräknande står att ansökan om tillgodoräknande ska lämnas in minst en månad innan kursen börjar
respektive senast den 31 januari. Det finns inget rättsligt stöd för högskolan
att ställa upp sådana tidsgränser. Högskoleförordningen innehåller inte något
uttryckligt bemyndigande för högskolorna att själva utfärda bindande lokala
föreskrifter vad gäller tillgodoräknanden. Högskolorna har dock en möjlighet
till tolkning av högskoleförordningens bestämmelser som kan ta sig uttryck i
allmänna råd, riktlinjer och andra typer av lokala regler. Högskolornas lokala
regler måste dock vara förenliga med högskoleförordningens bestämmelser (jfr
Överklagandenämnden för högskolans beslut 2006-03-17, reg.nr 47-328-06).
Det bör i stället anges att studenten bör lämna in ansökan en viss tid i förväg för att tillgodoräknandet ska hinna behandlas i tid före kursstart. Under
rubriken Disciplinära åtgärder anges bara bestämmelserna delvis, men de bör
anges i sin helhet om de redovisas här. Under rubriken Tid för att ta ut examen
återkommer begränsningen till tre år efter avslutad kurs, vilket saknar stöd i
examensordningen, bilaga 2 till högskoleförordningen, se ovan. Under detta
avsnitt anges också att högskolan för att avgöra om studenten befinner sig på
en tillfredsställande dansteknisk nivå har rätt att begära att en student – som
önskar komplettera sin utbildning i danstekniska ämnen för att få ut en examen – deltar i prov inför en jury. För att kunna ställa krav på prov inför en
jury måste denna examinationsform anges i kursplanerna för de kurser som
berörs. Under rubriken Medlemskap i studentkår bör hänvisningen till förordningen (1983:18) innehålla namnet på förordningen.

Antagningsordning
Högskoleverket har frågat om DH:s styrelse har beslutat om en antagningsordning. Verket har också begärt att få högskolans antagningsordning och
frågat hur den hålls tillgänglig.
DH har svarat att högskolans styrelse har beslutat om en antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och att den revideras
vid behov. Antagningsordningen är senast reviderad den 18 april 2008. Antagningsordningen finns tillgänglig på högskolans intranät.
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Högskoleverkets bedömning
Beslut av styrelsen

Enligt 2 kap. 2 § 8 högskoleförordningen ska styrelsen för en högskola själv
besluta om den antagningsordning som nämns i 6 kap. 3 § andra stycket
samma förordning.
Högskoleverket konstaterar att styrelsen den 18 april 2008 har reviderat
antagningsordningen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Antagningsordningens tillgänglighet

I 6 kap. 3 § andra stycket högskoleförordningen anges att högskolans antagningsordning ska finnas tillgänglig. Med antagningsordning avses de regler
för utbildningar som högskolan tillämpar i fråga om dels ansökan, behörighet
och undantag från behörighetsvillkor samt urval, dels hur beslut om antagning och undantag från behörighetsvillkor fattas. När det gäller utbildning
på grundnivå och avancerad nivå avses även regler om hur beslut om behörighet överklagas.
Högskoleverket konstaterar att antagningsordningen endast är tillgänglig
via DH:s intranät. För att uppfylla kravet på tillgänglighet anser verket att
antagningsordningen även bör finnas på DH:s webbplats.
Lokala regler i antagningsordningen

Högskoleverket har granskat DH:s antagningsordning utifrån förutsättningen
att det ska vara möjligt för sökande och studenter att ta del av de lokala urvalsoch behörighetsregler som tillämpas vid aktuell antagning.
Högskoleverket noterar att det under avsnittet 3. Behörighet, punkten 3.1
finns en hänvisning till den numera upphävda så kallade 25:4-regeln i 7 kap.
7 § högskoleförordningen. Enligt punkten 3 i övergångsbestämmelserna till
förordningen (2007:644) om ändring i högskoleförordningen ska den som före
den 1 juli 2008 uppfyller kraven för grundläggande behörighet för tillträde till
utbildning som påbörjas på grundnivå, även därefter anses ha grundläggande
behörighet för tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå, dock längst
till och med den 31 december 2011. Innehållet i övergångsbestämmelsen och
att paragrafen är upphävd bör framgå av antagningsordningen.
I punkterna 3.5 och 3.6 uppställs åldersgränser till danspedagogutbildningen,
40/80 poäng, danspedagogutbildningen på distans 40 poäng och dansterapeututbildningen, 80 poäng, för behörighet till utbildningarna. Något stöd för att
ställa upp sådana krav finns inte i högskoleförordningen (se verkets bedömning
under avsnittet om kursplaner och utbildningsplaner i denna rapport).
I punkten 3.9 anges att högskolan har möjlighet att ge dispens från något
eller några behörighetskrav. Högskoleverket vill erinra om 7 kap. 3 § högskoleförordningens bestämmelser om undantag (dispens) och att dessa i sin helhet
bör anges i antagningsordningen.
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Beträffande överklagandehänvisningen under punkten 6 hänvisas till vad
verket har anfört i avsnittet om överklagandehänvisningar i denna rapport.
Högskoleverket konstaterar också att det på anmälningsblanketten står att
ofullständiga ansökningar inte kommer att behandlas. Högskoleverket förutsätter att det endast är fråga om en upplysning till studenterna om att de
måste lämna in allt material för att ha en möjlighet att styrka sin behörighet
och delta i urvalet. Högskolan har en skyldighet att formellt fatta beslut om
varje ansökan som kommit in även om den är ofullständig (se avsnittet om
handläggningstider).
Sammanfattningsvis konstaterar Högskoleverket att antagningsordningen
inte helt uppfyller de krav som anges i 6 kap. 3 § andra stycket högskoleförordningen.

Anstånd och studieuppehåll
Högskoleverket har frågat var i DH:s organisation ärenden om anstånd och
studieuppehåll handläggs samt om DH har några egna regler eller riktlinjer
i sådana frågor.
DH har svarat att rektorn beslutar om anstånd med att påbörja studier
och om att få fortsätta studier efter studieuppehåll, efter hörande av berörd
prefekt.
DH har bifogat en utskrift från sitt intranät om studieuppehåll, där följande anges:
• Studieuppehåll kan beviljas av rektor, efter samråd med respektive prefekt/kursledare. Blankett kan laddas ner nedan.
• Om du önskar återuppta studierna efter studieuppehåll ska du ansöka om
detta senast den 15 april på våren före det läsår då du önskar komma tillbaka och senast den 15 oktober om du vill återuppta studierna på vårterminen.
• För att ha rätt att återuppta studierna måste du befinna dig på en tillfredställande dansteknisk nivå. Högskolan har rätt att begära att du deltar i
prov inför jury.
• Om du har studieuppehåll är du skyldig att hålla dig underrättad om förändringar i utbildningens uppläggning och andra regler som kan påverka
studierna.
• Du har rätt att under en begränsad tid komplettera din utbildning för att
få ut examen eller kursbevis. Rätten är begränsad till tre år.
• Om du önskar komplettera din utbildning för att få ut examen ska du
ansöka om detta i god tid före det läsår då komplettering ska göras. För
att ha rätt att komplettera i danstekniska ämnen måste du befinna dig på
en tillfredställande dansteknisk nivå. Högskolan har rätt att begära att du
deltar i prov [inför] jury.
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• Om du avslutar din utbildning 1991 eller senare men inte slutfört alla kurser kan du efter ansökan till utbildningsnämnden få komplettera för examensbevis/kursbevis även om det gått mer än tre år.
• Villkoret för detta är att det är praktiskt möjligt att motsvarande kurs/er
fortfarande finns och att examination av kurserna kan ske utan direkt
merkostnad för högskolan.
• Bedömningen sker individuellt för varje student.
Efter denna text finns följande tre länkar.
Anmälan om studieavbrott – pdf 33 kB
Ansökan om studieuppehåll – pdf 41 kB
Ansökan om att återuppta studier – pdf 42 kB

Högskoleverket har vid tillsynsbesöket begärt att få ta tio stickprov på ärenden
om anstånd och lika många ärenden om studieuppehåll. Högskolan har överlämnat en ansökan om anstånd med att påbörja studier. Några andra ansökningar om anstånd finns inte enligt högskolan. Verket har slumpvis valt ut tio
ansökningar om studieuppehåll från åren 2005–2007.
Högskoleverkets bedömning
Författningsbestämmelser

Enligt 7 kap. 33 § högskoleförordningen får en högskola i enskilda fall, om det
finns särskilda skäl, besluta att den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå vid högskolan
1. får anstånd med att påbörja studierna, eller
2. får fortsätta sina studier efter studieuppehåll.
Högskoleverket får meddela närmare föreskrifter om anstånd och om studieuppehåll.
En högskolas beslut att inte bevilja den som är antagen till utbildning på
grundnivå eller avancerad nivå anstånd med att påbörja studierna eller att få
fortsätta sina studier efter studieuppehåll, får överklagas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).
I Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 1999:1) om anstånd med studier för
antagna samt studieuppehåll anges följande:
Anstånd med studier för antagna
1 § Särskilda skäl för anstånd med att påbörja studierna kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnpliktseller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet
enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.
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2 § Anståndstiden får uppgå till högst 18 månader om det inte finns synnerliga
skäl för en längre tid.
Ett beslut om anstånd får förenas med villkor om anmälan inför den tidpunkt
som studierna skall påbörjas.

Studieuppehåll
3 § Med studieuppehåll avses ett uppehåll i studierna som anmälts till högskolan av studenten.
4 § Särskilda skäl för att få fortsätta studierna efter studieuppehåll kan vara
sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn,
värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag.
Högskolans medgivande om att en student får fortsätta sina studier efter studieuppehåll skall lämnas för en bestämd tid.

Av 19–21 §§ förvaltningslagen (1986:223) framgår att beslut varigenom en myndighet avgör ett ärende ska innehålla de skäl som har bestämt utgången, om
ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. Skälen får dock utelämnas helt eller delvis, bl.a. om beslutet inte går någon part emot eller om
det av någon annan anledning är uppenbart obehövligt att upplysa om skälen.
Om beslutet går parten emot och kan överklagas, ska en underrättelse lämnas
om hur det kan överklagas och om eventuell avvikande mening.
Danshögskolans lokala regler

Beslut om avslag på en ansökan om anstånd eller studieuppehåll kan efter
överklagande komma under prövning av ÖNH, vars praxis är prejudikatbildande. Angående frågan om en högskolas möjligheter att besluta om egna regler om anstånd och studieuppehåll uttalade ÖNH följande i ett ärende (beslut
2006-03-17, reg. nr 47-328-06).
Varken högskoleförordningen eller Högskoleverkets bestämmelser innehåller
något uttryckligt bemyndigande för högskolorna att själva utfärda bindande
lokala föreskrifter vad gäller anstånd och studieuppehåll. Det finns dock i
vart fall en möjlighet för högskolorna till tolkning av högskoleförordningens
bestämmelser som kan ta sig uttryck i allmänna råd, riktlinjer och andra typer
av lokala regler. Högskolornas lokala regler måste dock vara förenliga med högskoleförordningens och Högskoleverkets bestämmelser.

Med anstånd menas att en student inte behöver påbörja studier som han eller
hon är antagen till. DH verkar inte ha någon skriftlig information eller några
interna regler om hur man ansöker om anstånd med att påbörja studier. Högskolan har förklarat detta med att deras studenter normalt har så hög motivation när de kommer in på en kurs eller utbildning att anstånd sällan blir
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aktuellt. Högskoleverket menar dock att det inte kan uteslutas att en antagen
student kan få behov av att ansöka om anstånd med att påbörja en utbildning. DH bör därför utarbeta information om hur man ansöker om anstånd
vid högskolan.
Med studieuppehåll avses ett uppehåll i studierna som anmälts till högskolan
av studenten. Om det finns särskilda skäl får högskolan medge att en student
får fortsätta sina studier efter studieuppehållet. Den som har särskilda skäl kan
sägas ha platsgaranti efter uppehållet, medan andra som anmäler studieuppehåll utan att ha sådana skäl endast kan återuppta studierna i mån av plats.
Om en högskola inte anser att den sökandes skäl är tillräckliga för att medge
studieuppehåll med platsgaranti, måste ett avslagsbeslut fattas och överklagandehänvisning lämnas.
Högskoleverket finner skäl att starkt ifrågasätta om de lokala regler om studieuppehåll som DH har hänvisat till är förenliga med högskoleförordningens
och Högskoleverkets föreskrifter. Detta gäller framför allt det generella kravet
på att en student ska befinna sig på en tillfredsställande dansteknisk nivå, med
rätt för högskolan att begära att studenten deltar i prov inför jury, för att ha
rätt att återuppta studierna. Högskoleverket vill i detta sammanhang påminna
om bestämmelsen i 27 § förvaltningslagen om att ett beslut får ändras endast
”om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon
enskild part”. Ett beslut om antagning till en utbildning är ett bindande gynnande förvaltningsbeslut som högskolan normalt inte kan ändra på. Om högskolan har beslutat att en student har sådana särskilda skäl för att få fortsätta
studierna efter ett studieuppehåll som anges i Högskoleverkets föreskrifter,
anser verket att studenten har rätt att fortsätta sina studier vid utgången av
den tiden som har bestämts för studieuppehållet utan några ytterligare prövningar. DH kan inte kringgå studenternas rätt till överklagande genom att
först generellt bifalla alla ansökningar om studieuppehåll, för att sedan ställa
särskilda krav i samband med ansökan om att återuppta studierna som inte
framgår av själva beslutet. Sådana särskilda villkor måste framgå av beslutet i
varje enskilt fall, så att de kan komma under ÖNH:s prövning efter överklagande. En överklagandehänvisning ska bifogas alla beslut som kan överklagas
och som inte har bifallits fullt ut av högskolan. Som har sagts tidigare gäller
detta även beslut om studieuppehåll där högskolan har kommit fram till att
det inte finns sådana särskilda skäl som ger rätt till platsgaranti.
Ett liknande krav på att delta i ett prov inför jury, för att pröva att studenten befinner sig på en tillfredsställande dansteknisk nivå, uppställs i DH:s
lokala regler om studieuppehåll som villkor för rätten att komplettera en
utbildning i danstekniska ämnen för att få ut examen eller kursbevis. (Se vad
Högskoleverket har anfört om detta i avsnittet om examensärenden). Denna
rätt har DH begränsat till tre år, men med möjlighet att ansöka om längre
tid hos utbildningsnämnden beträffande utbildningar som har avslutats 1991
eller senare utan att alla kurser har slutförts. Det finns inte stöd i högskoleförfattningarna för en högskola att fastställa en generell skyldighet för studenter
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att först delta i ett extra prov inför jury för att få avsluta en utbildning eller
kurs som studenten redan är antagen till. Någon möjlighet för en högskola
att generellt begränsa prövningen till en viss tidsperiod finns inte heller. Ett
allmänt villkor att motsvarande kurs/er fortfarande finns och att examinationen av kurserna kan ske utan direkt merkostnad för högskolan saknar också
laglig grund. Högskoleverket vill i detta sammanhang påminna om att när en
kurs har upphört eller genomgått större förändring ska de övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter som behövs anges i kursplanen enligt 6 kap. 5 §
högskoleförordningen.
Högskoleverket förutsätter att DH:s beslut om studieuppehåll i fortsättningen kommer att formuleras på ett sådant sätt att studenternas rätt till överklagande säkerställs. DH:s blankett för ansökan om studieuppehåll, som även
innehåller högskolans beslut, bör därför ses över så att det finns plats även för
eventuella villkor och de skäl som har bestämt utgången när ansökan inte har
beviljats helt och hållet. I sådana fall ska alltid en överklagandehänvisning
bifogas, vilket i så fall också bör framgå av beslutet.
Granskat ärende om anstånd

Högskoleverket har vid tillsynsbesöket endast kunnat hitta en enda ansökan
om anstånd med att påbörja studier. Beslutet i detta ärende är inte daterat
och det har formulerats som att det är studieuppehåll som beviljas. Den beviljade anståndstiden är två år, trots att den åberopade värnplikttjänstgöringen
endast var knappt ett år. Några synnerliga skäl för att anståndstiden överstiger 18 månader har inte angivits. Beslutet har undertecknats av utbildningschefen och det framgår inte om det har funnits någon föredragande eller om
någon annan har deltagit i den slutliga handläggningen av ärendet. Ärendet
är ankomststämplat och diariefört.
Högskoleverket kan konstatera att beslutsfattaren inte stämmer med DH:s
svar till verket att beslut om anstånd fattas av rektorn efter hörande av berörd
prefekt, men att ärendena bereds inom utbildningsenheten. Beslutet har inte
formulerats som ett beviljande av anstånd, trots att det är fråga om sådant
ärende. Anståndstiden överensstämmer inte med Högskoleverkets föreskrifter.
Högskoleverket förutsätter att DH gör en översyn av sina beslutsrutiner, så
att beslut fattas av rätt befattningshavare och i enlighet med bestämmelserna
i myndighetsförordningen och högskoleförfattningarna.
Granskade ärenden om studieuppehåll

Högskoleverket har slumpvis granskat sammanlagt tio ärenden om studieuppehåll under åren 2005–2007. I två av ärendena framgår det inte av själva
beslutet om studieuppehållet har beviljats eller inte, men däremot framgår
det att utbildningsledaren/kursledaren har tillstyrkt studieuppehållen i båda
dessa fall. Högskoleverket tolkar detta som att beslutsfattaren har glömt att
sätta ett kryss i rätt ruta och att innebörden av besluten är att studieuppehållet
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har beviljats. Om denna tolkning är korrekt har samtliga granskade ärenden
om studieuppehåll bifallits. Besluten är enligt den förtryckta texten undertecknade av rektorn, men det finns inget namnförtydligande så att detta kan
kontrolleras. De flesta besluten är daterade, men på tre av dem finns det bara
expedieringsdatum. Det framgår inte av besluten om det har funnits någon
föredragande eller om någon annan har deltagit i den slutliga handläggningen
av ärendet än den utbildningsledare/kursledare som har yttrat sig. Samtliga
ansökningar är ankomststämplade och diarieförda. Enligt uppgifter vid tillsynsbesöket förekommer det inte att ansökningar om studieuppehåll avslås.
Besluten från år 2005 och det första beslutet från år 2006 innehöll en särskild ruta för att fylla i under vilken tid studieuppehållet beviljades. Uppgifter om den beviljade tiden var ifyllt i tre av dessa fem äldre beslut. Därefter
har utrymmet för detta försvunnit från beslutsdelen av blanketten. Däremot
finns det under de flesta besluten ett tidsintervall antecknat av någon annan än
beslutsfattaren, som verkar stämma med de tider som har sökts för studieuppehållet. Som har sagts tidigare finns det inget utrymme på blanketten för att
fylla i skälen för ett eventuellt avslag. Det finns inte heller något utrymme för
en kryssmarkering eller liknande för bifogande av en överklagandehänvisning.
Inget av detta var dock aktuellt i de granskade fallen, eftersom samtliga studieuppehåll beviljades. Detta måste tolkas som att högskolan har ansett att de
sökandes skäl var tillräckliga för att medge studieuppehåll med platsgaranti.
Högskoleverket har under dessa förhållanden inga synpunkter på handläggningen, men utgår från att DH gör en översyn av blanketten i enlighet med
tidigare påpekande.
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Förordningen om uppdragsutbildning
vid universitet och högskolor
Uppdragsutbildningens omfattning
Högskoleverket har frågat om Danshögskolan i något eller några fall anordnar
uppdragsutbildning som omfattar mer än 60 högskolepoäng. Verket har även
frågat vilka rutiner högskolan tillämpar för att säkerställa att Högskoleverket
underrättas skriftligen om sådana uppdragsutbildningar. Om DH har fastställt några riktlinjer har verket bett att få del av dem.
DH har svarat att högskolan inte anordnar några sådana uppdragsutbildningar och inte har några rutiner eller riktlinjer om detta.
Högskoleverkets bedömning

Uppdragsutbildningar regleras i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor och i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS
2003:3) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor. Högskoleverket har också utarbetat en vägledning (se Högskoleverkets rapport 2003:35 R,
Uppdragsutbildning – en vägledning).
Enligt 4 § andra stycket i denna förordning ska Högskoleverket underrättas
skriftligen när en högskola anordnar uppdragsutbildning som omfattar studier
motsvarande mer än 60 högskolepoäng.
I 3 § i föreskrifterna anges att högskolans underrättelse ska lämnas när det
skriftliga avtalet är undertecknat av parterna. Till underrättelsen ska högskolan bifoga en kopia av avtalet.
Av 1 § i föreskrifterna framgår att en högskola ska fastställa riktlinjer för
sin uppdragsutbildning. Högskolan ska se till att studenter och andra lätt kan
få information om inriktningen och omfattningen av högskolans uppdragsutbildning.
Högskoleverket förutsätter att DH utarbetar riktlinjer för sin uppdragsutbildning och ser till att det finns lättillgänglig information för studenter och
andra i enlighet med gällande föreskrifter.
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Förordningen om redovisning av studier
m.m. vid universitet och högskolor
Information till de studerande
Högskoleverket har frågat Danshögskolan om hur man informerar den
sökande om registrering och behandling av personuppgifter som sker i samband med antagning till utbildning och även bett högskolan bifoga informationsmaterial om sådant finns.
DH har svarat att information till de studerande om registrerade uppgifter
finns på ansökningsblanketten och på högskolans webbplats.
Högskoleverkets bedömning

Enligt 1 kap. 4 § förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m.
vid universitet och högskolor ska högskolan vid antagning till utbildning
informera den sökande om att lämnade uppgifter, liksom uppgifter om studier, kommer att registreras. Informationen ska innehålla upplysning om att
bestämmelser för registren finns i denna förordning och omfatta den information som ska lämnas enligt personuppgiftslagen (1998:204).
I 23 § personuppgiftslagen anges att den personuppgiftsansvarige självmant
ska lämna den registrerade informationen om behandlingen av uppgifter om
personen, om uppgifterna samlats in från personen själv. Av 25 § samma lag
följer att den personuppgiftsansvarige självmant ska informera om rätten att
ansöka om information och få rättelse. Enligt 28 § personuppgiftslagen är
den personuppgiftsansvarige skyldig att på begäran av den registrerade snarast
rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats
i enlighet med personuppgiftslagen eller föreskrifter som har utfärdats med
stöd av lagen.
I DH:s information saknas uppgift om möjligheten till rättelse enligt personuppgiftslagen. Även denna information borde lämnas på ansökningsblanketten och på webbplatsen. På studera.nu finns ett exempel på den information
som ska lämnas enligt 1 kap. 4 § förordningen om redovisning av studier m.m.
vid universitet och högskolor.
Högskoleverket utgår från att högskolan beaktar verkets synpunkter.
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Funktionshindrade studenter
Information och stöd
Högskoleverket har frågat Danshögskolan vilka åtgärder den vidtar för att
öka lärarnas och studenternas medvetenhet och kunskap om frågor rörande
funktionshinder samt vilken information som finns om stödåtgärder och hur
den hålls tillgänglig. Verket har också bett högskolan att bifoga sådan information.
Vidare har verket frågat om DH i något fall har nekat den hjälpsökande
särskilt stöd. Verket har också bett högskolan ge exempel på när en psykiskt
funktionshindrad student har fått särskilt stöd för att kunna tillgodogöra sig
utbildningen.
DH har svarat följande. Högskolestyrelsen har fastställt en policy för tillgänglighet och likabehandling och den finns att läsa på högskolans webbplats.
Handlingsplaner upprättas årligen. Information om policyn och handlingsplanen för tillgänglighet och likabehandling ges i introduktionsutbildningen.
Sådan information kommer också att ingå i den årliga utbildningsdagen som
DH avser att ha för de anställda med början läsåret 2008/2009.
Dessutom har DH angett att högskolan inte har någon skriftlig information
om stödåtgärder och att det ytterst sällan förekommer att en student behöver
extra stöd. Två studenter har haft behov och fått stöd för att de haft dyslexi.
DH har svarat nekande på frågan om högskolan kan ge något exempel på
när en psykiskt funktionshindrad student har fått särskilt stöd.
Vid samtalet med utbildningschefen framkom bl.a. följande. På högskolans interna webbplats framgår att det är utbildningschefen som handlägger
frågor kring funktionshindrade studenter. Det finns en lärare som ansvarar
för frågor om tillgänglighet. När det gäller studenthälsovården köper högskolan tjänster av Stockholms universitet. DH har endast haft två studenter med
dyslexi. De fick anteckningshjälp då det kan vara svårt att lyssna och samtidigt föra anteckningar. De fick också tillgång till talböcker och en student
har ett särskilt rättstavningsprogram. Möjlighet ges också att göra en muntlig
examination i stället för en skriftlig. DH har endast en datasal. Studenterna
uppmuntras att skaffa sig en diagnos eftersom en sådan krävs för att få stöd.
DH har en policy för hur man ska behandla studenter med ätstörningar. Det
gäller att ”fånga upp” dessa studenter och få dem att gå på behandling. Det är
dock svårt att gå på behandling samtidigt som man studerar. Studenter med
ätstörningar kan få en mentor. De flesta lärarna är duktiga på att upptäcka
studenter med sådana problem. Detsamma gäller medstudenterna. Det finns
en kontaktgrupp som träffas och funderar över hur man ska hantera problemet, bemöta studenterna och medvetandegöra lärarna. Under temadagar för
lärarna tas också problemet med ätstörningar upp.
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Högskoleverkets bedömning

I 1 kap. 5 a § högskolelagen hänvisas till diskrimineringslagen (2008:567). Där
finns bestämmelser om att högskolorna inom ramen för sin verksamhet ska
bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter för studenter
och sökande oavsett bl.a. funktionshinder.
I propositionen Den öppna högskolan (prop. 2001/02:15 s. 104–105) framhåller regeringen att det är angeläget att informationen om olika stödåtgärder till
studenter med funktionshinder i högskolan förbättras, lyfts fram och görs mer
tillgänglig. Enligt regeringen är det också viktigt att institutioner, lärare och
medstudenter informeras.
I regleringsbrevet för budgetåret 2008 avseende anslag till universitet och
högskolor m.m. anges bl.a. att lärosätena hos Stockholms universitet kan söka
bidrag för särskilt pedagogiskt stöd för studenter med funktionshinder för de
kostnader som överstiger 0,3 procent på anslaget för grundutbildning.
Högskoleverket konstaterar att DH inte har någon skriftlig information till
sökande, studenter och lärare om de stödåtgärder som finns vid högskolan.
Verket anser att det vore lämpligt om sådan information utarbetades på högskolan, så att sökande, studenter och lärare fick kännedom om att det faktiskt
finns möjlighet att söka stöd och vilken form av stöd. Det vore också lämpligt
om det av högskolans externa webbplats framgick vem man kan kontakta om
man har frågor kring funktionshinder.
Vidare konstaterar verket att det under tillsynsbesöket framkommit att det
vid DH förekommer och förekommit studenter med ätstörningar (psykiska
funktionshinder) och att högskolan bl.a. har en policy för hur man ska hantera frågan. Verket anser att det är positivt att högskolan har rutiner för att
hantera denna typ av problem.
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Tryckfrihetsförordningen
och sekretesslagen
Allmänna handlingar och diarieföring
Handledning och information

Högskoleverket har frågat om Danshögskolan har någon handledning om
allmänna handlingar och diarieföring och, om så är fallet, bett högskolan att
bifoga den. Verket har också frågat hur man når ut med information i dessa
frågor till de anställda och vilka utbildningsinsatser som görs på området.
DH har svarat jakande på frågan om högskolan har en sådan handledning
och bifogat skrivelsen Diarieföring och arkivläggning vid Danshögskolan.
Vidare har DH svarat följande. Registratorn har regelbundet genomgång
med de anställda. En introduktionsutbildning anordnas för alla nyanställda.
DH kommer att ha en årlig utbildningsdag om bl.a. allmänna handlingar
och diarieföring. Utbildningsdagen med början läsåret 2008/2009 kommer
att vara öppen för alla anställda.
Vid tillsynsbesöket uppgav registratorn bl.a. följande. Introduktionsutbildningen – en tvådagars- eller en heldagsutbildning – är obligatorisk för alla
nyanställda utom för timlärarna. Vad gäller gästprofessorerna bör de gå om de
har administrativa uppgifter. Alla lärare som är intresserade är välkomna att
delta. Handledningen finns inte på högskolans interna webbplats, men lärarna
får ett exemplar vid introduktionsutbildningen.
Vid samtal med prefekterna framgick bl.a. följande. De har fått information om offentlighet och sekretess någon gång när de anställdes. De som har
arbetat några år minns bara vagt vad det handlade om. Den senast anställda
fick sådan information under den heldagsutbildning som anordnades av DH
när hon började. Då talade en jurist om dessa frågor.
Utlämnande av allmänna handlingar

Högskoleverket har frågat om det finns beslut där utlämnande av en allmän
handling har vägrats och om DH i sådant fall lämnade någon överklagandehänvisning. Högskoleverket har även frågat om det finns något delegationsbeslut för de fall högskolan vägrar att lämna ut en allmän handling och har bett
DH att beskriva rutinerna för handläggningen av ett sådant ärende.
DH har svarat nekande på frågan om det finns något beslut där högskolan
avslagit en begäran om att utlämna en allmän handling. Högskolan har dessutom upplyst att det är rektorn som efter föredragning av förvaltningschefen
ska fatta ett sådant beslut.
Vid samtal med prefekterna framkom bl.a. följande. Det är inte vanligt förekommande att någon begär att få ut en handling av dem och de har i varje fall
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inte varit med om att ha vägrat. Om en tveksam situation skulle uppkomma
skulle de rådgöra med förvaltningschefen eller rektorn.
Under besöket förklarade registratorn att det är handläggarens uppgift att
lämna ut handlingar. Registratorn har dock aldrig vägrat att lämna ut någon
handling.
Registrering

Högskoleverket har bett DH beskriva hur högskolan ordnar sin registrering
av handlingar och frågat om det finns särskilda register för någon viss del av
verksamheten eller för vissa typer av handlingar. Högskoleverket har även frågat var i organisationen, och hur, handlingar i ärenden om antagning, tillgodoräknande, examensbevis, anstånd och studieuppehåll registreras.
DH har svarat bl.a. följande. Ärenden registreras i enlighet med diarie- och
dossierplanen som är från den 1 januari 1995. Registreringen sker i den ordning
handlingarna kommer in till eller initieras av högskolan.
Vid besöket upplyste registratorn om bl.a. följande. Diarieföringen görs för
närvarande manuellt, men DH kommer under höstterminen 2008 att införa
ett datoriserat system. Högskolan har cirka 300 diarieförda ärenden om året.
Hon anser att det finns problem vad gäller ärenden som kommer in direkt till
lärarna och övrig personal. Det händer att handlingar i dessa ärenden diarieförs först efter ett tag och hon befarar att det ibland kanske inte alls blir av.
Utbildningsenheten handlägger alla studentärenden. Utbildningsenheten
ska se till att registratorn kan registrera ärenden om tillgodoräknande, anstånd
och studieuppehåll i högskolans manuella diariesystem. Det kan medföra att
handlingarna i ärendena kan komma att diarieföras senare än när de t.ex.
kommer in till myndigheten. Hon har aldrig fått något anståndsärende. Vad
gäller studieuppehåll finns en färdig blankett och dessa ärenden har en egen
dossier.
Registratorn upplyste dessutom om att det för antagningsärenden finns ett
system som hanteras av utbildningsenheten och hänvisade till utbildningschefen för närmare information om systemet.
Överklagade studentärenden diarieförs i högskolans diarium. Handlingarna från sökande som inte blir antagna sparas hos utbildningsenheten i två
år och gallras sedan.
Eftersom DH använder ett manuellt system måste man gå igenom diariebladen för att finna de överklagade ärendena. Vid en sådan genomgång fann
registratorn att det fanns tre diarieförda överklagade antagningsärenden för år
2006, men inga från åren 2007 och 2008 fram till Högskoleverkets besök.
Utbildningschefen informerade om bl.a. följande. Antagningsärenden diarieförs i det lokala datorsystemet Access. DH står således utanför NyA, högskolornas och VHS gemensamma antagningssystem.
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Högskoleverkets bedömning
Handledning och information

Justitiekanslern har uttalat att det bör kunna krävas att det för internt bruk
finns något slags handledning om allmänna handlingar och diarieföring. I
en sådan handledning bör syftet med handlingsoffentlighet och diarieföring
förklaras. Av handledningen bör också framgå vad som avses med en allmän
handling, vilka handlingar som ska registreras och av vem samt vilka uppgifter
som ska registreras. Där bör också framgå vilka slags handlingar man lämpligen kan låta bli att registrera och hur man då i stället gör. Handledningen
kan också ge exempel på handlingar som uppenbart är av ringa betydelse för
högskolans verksamhet och som därför är undantagna från registrering (JK:s
beslut den 17 mars 1999, dnr 396-98-22).
Högskoleverket konstaterar att DH har utarbetat skrivelsen rubricerad Diarieföring och arkivläggning vid Danshögskolan, men att den är knapphändig.
Det vore lämpligt att vara lite utförligare och bl.a. ge exempel på de handlingar
som ska registreras, och de som på DH ska hållas ordnade på annat sätt. Dessutom vore det önskvärt om det framgick att det är fråga om en handledning
och att den också omfattar allmänna handlingar. En beskrivning av hur personalen ska förfara i en situation då man inte tänker lämna ut en handling
vore också bra, liksom vem som för myndighetens räkning ska fatta ett sådant
beslut. Högskoleverket har också fått uppgift om att skrivelsen inte finns på
högskolans interna webbplats, vilket verket anser vore önskvärt. Alla anställda,
även de timanställda, skulle på detta sätt kunna ta del av informationen på
ett lättillgängligt sätt.
Högskoleverket ser positivt på att DH arbetar med att informera de anställda
om diarieföring och allmänna handlingar och att högskolan kommer att ha en
årlig utbildningsdag med detta tema för alla sina anställda.
Utlämnande av allmänna handlingar

En begäran om att ta del av en allmän handling ska enligt 2 kap. 14 § tryckfrihetsförordningen göras hos den myndighet som förvarar handlingen. Svarar
en viss befattningshavare vid myndigheten enligt arbetsordningen eller särskilt beslut för vården av handlingen, ankommer det enligt 15 kap. 6 § andra
stycket sekretesslagen (1980:100) på denna befattningshavare att i första hand
pröva frågan om handlingens utlämnande till den enskilde. Om framställningen inte kan tillmötesgås fullt ut, ska den som begär att få ut handlingen
underrättas om detta. Den sökande ska också underrättas om att han eller hon
kan begära att frågan hänskjuts till myndigheten och att ett formligt beslut
av myndigheten krävs för att ett avgörande ska kunna överklagas. Mot myndighetens avslagsbeslut får en sökande enligt 15 kap. 7 § sekretesslagen föra
talan, i flertalet fall hos en kammarrätt. Att ett beslut som går att överklaga
ska förses med en anvisning om hur det kan överklagas följer av 21 § förvaltningslagen.
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Myndigheters beslut att vägra lämna ut en handling kan således överklagas.
En förutsättning är dock att det finns ett av myndigheten fattat avslagsbeslut.
Om ett beslut skrivits under av någon som inte har bemyndigande att på myndighetens vägnar fatta ett sådant beslut, ska överklagandeinstansen inte ta upp
överklagandet till prövning (se RÅ 1991 not 320).
Vid samtal med prefekterna framkom att tre av dem, i fall de avsåg att
vägra lämna ut en begärd handling, skulle kontakta förvaltningschefen eller
rektorn som skulle få ta ställning till utlämnandet. Däremot stod det inte helt
klart för andra inom organisationen att det är rektorn som ska fatta ett sådant
beslut. Högskoleverket anser därför att det vore lämpligt om detta klargjordes
i något dokument. Som nämnts tidigare skulle sådan information kunna ges
i en handledning om allmänna handlingar och arkivering. Att det är rektorn
som på myndighetens vägnar fattar beslut om att inte lämna ut en handling
skulle även kunna klargöras i den beslutsordning för DH som högskolan håller på att utarbeta.
Registrering

I 15 kap. 1 och 2 §§ sekretesslagen (1980:100) regleras myndigheternas skyldighet att registrera allmänna handlingar och vad registret ska innehålla. I 1 §
anges bl.a. följande:
När allmän handling har kommit in till eller upprättats hos myndighet ska
handlingen registreras utan dröjsmål, om det inte är uppenbart att den är av
ringa betydelse för myndighetens verksamhet. I fråga om allmänna handlingar,
för vilka sekretess inte gäller, får dock registrering underlåtas om handlingarna hålls så ordnade att det utan svårigheter kan fastställas om handlingen
har kommit in eller upprättats.

Enligt 2 § ska, beträffande en handling som registreras enligt 1 §, det av registret framgå bl.a. datum då handlingen kom in eller upprättades, diarienummer eller annan beteckning som åsatts handlingen och vem handlingen har
kommit från.
Dessa bestämmelser om diarieföring har kommit till för att garantera att
den som vill ta del av allmänna handlingar också har denna möjlighet bl.a.
genom att handlingarna går att identifiera. Ett annat syfte som diarieföringen
möjliggör är kontrollfunktionen. Den omständigheten, att myndigheterna är
medvetna om att deras handlingar när som helst kan bli föremål för granskning, utgör en betydelsefull garanti för att mål och ärenden handläggs korrekt
(Alf Bohlin, Offentlighetsprincipen, sjunde upplagan, 2007, s. 23).
Vid granskningen av ärenden om tillgodoräknande har framkommit att
inkomna ansökningshandlingar i flertalet fall saknar uppgift om ankomstdatum (ankomststämpel). Att ärendena inte ankomststämplas försvårar för
DH att uppfylla kravet som ställs i 15 kap. 2 § första stycket 1 sekretesslagen
på att det av registret ska framgå datum då handlingen kom in eller upprättades. Beräkningen av handläggningstiden underlättas också om handling-
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arna ankomststämplas. Det är således lämpligt att sätta en ankomststämpel
på alla inkommande allmänna handlingar (jfr JO:s beslut 2004-03-09, dnr
4675-2003). Högskoleverket har dock konstaterat (se avsnittet om handläggningstider) att DH numera ankomststämplar ansökningarna om tillgodoräknande. Verket har även konstaterat att andra studentärenden såsom ärenden
om studieuppehåll och antagning har ankomststämplats. Högskoleverket
tycker att det är positivt.
Registratorn har uppgett att diarieföringen av ärenden ibland sker i efterhand. Högskoleverket vill därför upplysa om att även om bestämmelsen om att
allmänna handlingar ska registreras utan dröjsmål inte anger någon bestämd
tidsgräns, så ligger det i sakens natur att registreringen ska ske så snart det är
praktiskt möjligt. Bristande registrering eller en alltför lång tidsfördröjning
med att registrera allmänna handlingar inskränker allmänhetens möjligheter
att kontrollera vilka ärenden och handlingar som förekommer hos en myndighet. Beträffande handlingar som kommer in till en myndighet med post
ligger det närmast till hands att registreringen följer i omedelbar anslutning till
själva postöppningen. Handlingar som ges in till myndigheten på annat sätt
bör diarieföras i nära anslutning till ingivandet. I varje fall bör registreringen
ske senast påföljande arbetsdag. Detta gäller även för post som vidarebefordras
elektroniskt (se JO:s ovannämnda beslut).
Högskoleverket utgår från att DH beaktar de synpunkter som registratorn
framfört.

Posthantering
Högskoleverket har bett DH att beskriva rutinerna för hantering av post,
e-post och telefax och frågat om det finns rutiner för hantering av post som
adresserats till de anställda personligen vid deras ledigheter eller annan frånvaro.
DH har svarat bl.a. följande. Registratorn öppnar post som kommer in
till högskolan. Ärendena registreras i enlighet med diarie- och dossierplanen.
Ärendena fördelas av rektorsrådet efter föredragning av förvaltningschefen.
Övrig post fördelas av registratorn enligt kända rutiner. Ett e-brev som kommer in till DH ska skrivas ut på papper och lämnas till registratorn för diarieföring. Telefax bevakas av registratorn. Varje nyanställd ska genom sin namnunderskrift förbinda sig att använda datorerna enligt de regler som anges. De
anställda ska bl.a. vid längre tids frånvaro ge fullmakt till registratorn eller
vikarien för kontroll av e-posten.
DH har till verket fogat den blankett som anger de förpliktelser som användaren ska förbinda sig uppfylla för att få tillgång till bl.a. e-posten. Där anges
att ”Vid längre tids frånvaro ge fullmakt till registrator eller vikarie för kontroll av e-mail”.
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Avseende rutiner för hantering av post som har adresserats till de anställda
personligen vid deras ledigheter eller annan frånvaro har DH svarat att fullmakt ska lämnas till ”registrator eller vikarie”.
Vid samtal med registratorn framgick bl.a. följande. Med vikarie avses
vikarie för registratorn. Hon öppnar inte post som är direktadresserad till de
anställda, förutom rektorns post, som hon fått instruktion att öppna. Hon har
dock inte fått någon skriftlig fullmakt, något som hon anser vore lämpligt.
Vem som öppnar rektorns och förvaltningschefens post vid deras frånvaro
känner hon inte till. De har dock inte lämnat någon fullmakt för vare sig epost eller andra försändelser.
Vid samtal med prefekterna framkom bl.a. följande. Ingen av dem har skrivit på någon fullmakt som gäller hanteringen av posten vid frånvaro. En av
dem tror att hon skrivit på en e-postförbindelse för att få använda e-posten.
Vidare har framkommit att vissa prefekter använder sig av autosvar och att
de läser av sin e-post hemifrån även när de är lediga. Någon av dem menar att
det är sällan hon får personadresserad post. En annan att hon under längre
frånvaro tar sig till arbetet en gång i veckan för att läsa eventuell post som
kommit in.
Högskoleverkets bedömning

Myndigheter måste vid förfrågan från någon enskild kunna pröva om den
post som är adresserad till de anställda personligen utgör en allmän handling.
Myndigheter måste därför ha tillgång till de anställdas post vid deras frånvaro.
Justitieombudsmannen (JO) har i ett beslut den 22 januari 2002, dnr 26682000, uttalat att om befattningshavare har egna e-postadresser hos en myndighet, måste myndigheten ha rutiner som tillförsäkrar att såväl innehållet i
befattningshavarens e-postlåda som e-postloggen är tillgängliga för myndigheten även under befattningshavarens frånvaro. Myndigheters rätt att ta del
av vanliga postförsändelser som har adresserats direkt till en befattningshavare
grundas normalt på fullmakt från befattningshavaren. Ett sådant system är
lämpligt även för e-posten.
Vidare har JO i ett beslut den 16 november 2001, dnr 2022-2000, yttrat sig
om den konflikt som kan uppstå om personalen inte har lämnat något medgivande till att någon annan öppnar hans eller hennes post som är personadresserad. Beslutet gällde en arbetsgivare som öppnade all post, även brev som var
adresserade personligen till de anställda, och någon fullmakt fanns inte i det
aktuella fallet. JO anförde att en försändelse som är adresserad till en myndighet inte får bli liggande oöppnad om en tjänsteman av någon anledning inte
är närvarande. Dock får man inte bortse från möjligheten att försändelsen inte
rör tjänsten, utan mottagarens rent privata angelägenheter. Ett brytande av
försändelsen kan därför komma i konflikt med intresset att slå vakt om privatlivets helgd, jfr också bestämmelsen i 4 kap. 9 § brottsbalken om intrång i
förvar. För att en myndighet ska kunna komma till rätta med de problem som
kan uppstå beträffande personadresserad post är det lämpligt att de anställda
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ger fullmakt till någon annan vid myndigheten att öppna post med personlig
adress. Myndigheten kan dock inte kräva att samtliga anställda ska ge fullmakt till registratorn eller någon annan.
Högskoleverket vill framhålla att bestämmelser om allmänna handlingars
offentlighet (offentlighetsprincipen) är tillämpliga på både pappersförsändelser
och post som sänds på elektronisk väg. Bestämmelser om allmänna handlingars offentlighet finns i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (TF).
I 2 kap. 1 § TF anges följande:
Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning ska varje
svensk medborgare ha rätt att ta del av allmänna handlingar.

Enligt 2 kap. 3 § TF förstås med handling en ”framställning i skrift eller bild
samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast
med tekniskt hjälpmedel”. En handling är allmän om den förvaras hos en
myndighet och enligt 6 eller 7 § TF är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten.
En förutsättning för att offentlighetsprincipen ska kunna fungera i praktiken är att det går att ta reda på vilka allmänna handlingar som finns hos en
myndighet. Grundläggande bestämmelser om myndigheternas skyldighet att
registrera (diarieföra) allmänna handlingar finns därför i sekretesslagen.
Det anförda innebär att e-brev ska hanteras så att allmänheten kan få vetskap om deras existens och kunna ta del av försändelsen vid förfrågan. Det
räcker inte heller med att varje handläggare själv bevakar sin e-post. DH måste
ha tillgång till de e-brev som skickas till de anställda vid deras frånvaro för att
vid förfrågan från någon enskild kunna pröva om den aktuella handlingen
utgör en allmän handling. En sådan prövning ska ske genast respektive skyndsamt (se 2 kap. 12 och 13 §§ TF).
Högskoleverket konstaterar att det varken finns riktlinjer eller fungerande
rutiner för hur de anställda ska hantera personadresserad post vid deras frånvaro. Det gäller både vanliga pappersförsändelser och e-brev. DH har visserligen i den blankett som de anställda ska skriva under för att få tillgång till bl.a.
e-posten en skrivning om att användaren vid längre tids frånvaro ska förbinda
sig att ge fullmakt till registratorn för kontroll av e-posten. I vilken omfattning
sådana fullmakter har lämnats är dock oklart.
Högskoleverket finner att DH borde utarbeta riktlinjer för hur de anställda
praktiskt ska gå till väga med posten vid deras frånvaro. Ett bra sätt som JO
också anvisat är ett system med fullmakter som omfattar alla sorters försändelser. Det finns också möjlighet att vid någons frånvaro vidaresända e-posten
till någon annans e-postadress. Ett bra exempel på detta är Umeå universitets
rutiner som finns att läsa i rapporten från tillsynsbesöket vid universitetet 2007
(Rapport 2008:25 R).
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Förvaltningslagen och
myndighetsförordningen
Besök och öppethållande
Högskoleverket har bett Danshögskolan att redogöra för hur den uppfyller
kraven på att myndigheterna bl.a. ska ta emot besök och hålla öppet under
vissa tider.
DH har svarat följande. DH har öppet alla vardagar kl. 08.00–17.00. Under
denna tid är förvaltningen bemannad. Utbildningsenheten som svarar på frågor om utbildning, betygsfrågor, antagning m.m. har öppet fasta tider varje
morgon, lunch och två kvällstider per vecka under terminstid. DH har telefontid vardagar kl. 09.00–11.00, men svarar givetvis i telefon även före och efter
denna tid. Telefax och e-post bevakas dagligen av registrator.
Högskoleverkets bedömning

I 5 § förvaltningslagen (1986:223) ställs krav på att myndigheter ska ta emot
besök och telefonsamtal från enskilda samt hålla öppet under vissa tider. Myndigheterna ska också se till att det är möjligt för enskilda att kontakta dem
med hjälp av telefax och elektronisk post och att svar kan lämnas på samma
sätt. I paragrafens tredje stycke anges att en myndighet ska ha öppet under
minst två timmar varje helgfri måndag till fredag för att kunna ta emot och
registrera allmänna handlingar och för att kunna ta emot framställningar om
att få ta del av allmänna handlingar som förvaras hos myndigheten.
Högskoleverket bedömer att kraven i 5 § förvaltningslagen är uppfyllda.

Handläggningstider
Högskoleverket har frågat var i DH:s organisation ärenden om antagning,
tillgodoräknande och examensbevis handläggs och om högskolan har riktlinjer för hur lång handläggningstiden för olika ärenden bör vara. Verket har
vidare frågat DH vad högskolan anser vara en acceptabel handläggningstid
för examensärenden och bett om en redogörelse för hur lång handläggningstiden normalt är för överlämnande av ett överklagande till ÖNH uppdelat på
de olika ärendekategorier som förekommer.
DH har svarat bl.a. följande. Utbildningsenheten handlägger ärenden om
antagning, tillgodoräknande och examensbevis. Det finns inga riktlinjer vid
högskolan angående handläggningstider, men ärendena bör handläggas så
skyndsamt som möjligt. Högskolan följer förvaltningslagen. När det gäller
examensärenden ska den ansvarige läraren lämna in uppgifter om satt betyg
senast tre veckor efter att kursen har avslutats. Studenten ska därefter få besked
inom en vecka. DH har haft väldigt få överklagade ärenden. Vid anställ-
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ningsärenden har det tagit tre till fyra veckor för DH att avge ett yttrande till
ÖNH. Ett ärende som gällde behörighet tog längre tid på grund av särskilda
omständigheter.
Examensärenden

Vid stickprov granskades 20 ärenden där beslut om examensbevis meddelats
från och med den 28 juli 2005 till och med den 5 februari 2008. Vid besöket
har DH upplyst om att studenterna inte behöver ansöka om examensbevis,
utan högskolan bevakar att examen utfärdas när den sista kursen är slutförd
och inrapporterad (se DH:s examensordning under avsnittet Beslut om examen). De granskade ärendena visar att examensbevisen i de flesta fall har
undertecknats av rektorn samma dag som studenterna examinerats på den sista
kursen. Förteckningen av de kurser som ingår i examen, och som är en del av
examensbeviset, är oftast daterad ett senare datum. Handläggningstiden har
därför räknats från dagen då studenterna examinerats på den sista kursen till
och med dagen då kursförteckningen är daterad. Den genomsnittliga handläggningstiden är då 13 dagar. Ett ärende hade en handläggningstid på nästan
sju månader om man tar hänsyn till kursförteckningen, men examensbeviset
hade utfärdats samma dag som studenten var färdig med sista kursen. Rektorn
fattar beslut om examen.
Ärenden om tillgodoräknande

Vid besöket på DH har Högskoleverket slumpvis valt ut sex ärenden om tillgodoräknande. Verket har efter besöket granskat handläggningstiderna. Ärendena har kommit in till DH mellan den 8 mars och den 19 december 2006.
Det sista ärendet har ankomststämplats men inte de tidigare. Då har tiden
för handläggningen räknats från dagen då studenten daterat sin ansökan.
Handläggningstiderna varierar mellan 11 dagar och 210 dagar och är i snitt
97 dagar. Handläggningstiderna dras upp av två ärenden som har tagit sex
respektive sju månader att handlägga. De ärenden som tagit lång tid att handlägga avsåg flera kurser och utländsk utbildning. Ansökan görs på särskild
blankett som också innehåller beslutet om tillgodoräknade. Av anteckningar
om expediering framgår att det i två fall tagit mer än tre veckor innan ett beslut
om tillgodoräknande har expedierats. Av DH:s svar framgår att en muntlig
överklagandehänvisning lämnas vid ett negativt beslut, men att en skriftlig
överklagandehänvisning är under utarbetande.
Ärenden om anstånd och studieuppehåll

Högskoleverket har vid besöket begärt att slumpvis få välja ut och granska tio
ärenden om anstånd med att påbörja studierna. Det fanns dock bara ett sådant
ärende från år 2007. Ansökningshandlingen i detta ärende är ankomststämplad och det finns ett diarienummer angivet. Beslutet är inte daterat, men däremot finns det en påskrift för hand om tidpunkten för expedieringen. Eftersom
ankomst- och expedieringsdatumen är samma dag kan man dra slutsatsen att
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detta även var beslutsdagen. Handläggningstiden för detta enda anståndsärende har alltså varit kortare än en dag.
Verket har slumpvis valt ut tio ärenden från åren 2005–2007 som gällt
ansökan om att fortsätta sina studier efter studieuppehåll. Alla dessa ansökningshandlingar är ankomststämplade och diarieförda. De flesta besluten är
daterade, men på tre finns det bara expedieringsdatum. Utgångspunkten vid
beräkningen av handläggningstiden har då varit att beslutet har fattats samma
dag som expedieringen. Handläggningstiderna för ansökningarna om studieuppehåll har varierat mellan 2 dagar och 2 månader 18 dagar. Den genomsnittliga handläggningstiden för de granskade 10 ärendena har varit 16 dagar.
Rättning av prov

Av DH:s riktlinjer för examination framgår under rubriken Resultat att kursledaren ska lämna kursrapporten till utbildningsenheten inom tre veckor från
examinationstillfället. Undantag från denna regel kan göras för vissa kurser
och detta ska meddelas studenterna vid kursens början. Utbildningsenheten
ska registrera resultatet och meddela studenten detta inom en vecka efter att
kursrapporten kommit in. Resultaten meddelas genom skriftligt meddelande
i studenternas postfack. Externa kursdeltagare har möjlighet att få resultaten
per post. Vid besöket på DH valdes några kurser slumpmässigt ut. Material
skickades sedan till Högskoleverket som har granskat rättningstiderna på de
14 kurserna. De granskade kurserna är danspedagogik KLB – hantverket (5
poäng), danspedagogik – yrkesutbildning (5 poäng), danshistoria med dansanalys på distans (5 poäng), anatomi 2 (3 poäng), danspedagogik – grk 1B (5
poäng), danspedagogik MND-repertoar och komposition (5 poäng), kommunikation och konflikthantering (3 poäng), pedagogik 2 (5 poäng), dansarens hälsa 2 – mental träning (2 poäng), musik 2 (2 poäng), introduktion till
högskolan (3 poäng), pilatesteknik för danspedagoger (8 högskolepoäng), etableringskurs för yrkesverksamma inom dans och nycirkus (8 högskolepoäng),
och danspedagogik – dans i ungdomsskolan (5 poäng). Totalt har 14 tillfällen
för tentamina och inlämning av skriftliga examinationsuppgifter redovisats.
Den kortaste handläggningstiden är tre dagar och den längsta är 51 dagar. Den
genomsnittliga tiden är 25 arbetsdagar.
Överklagade ärenden

Vid besöket hos registraturen avsåg Högskoleverket att granska handläggningstiderna för överklagade studentärenden från åren 2006 och 2007 fram
till tiden för verkets besök. Högskoleverket fick uppgift om att det endast
fanns tre överklagade studentärenden diarieförda i DH:s diarium. Det var
antagningsärenden som hade överklagats 2006. Samtliga överklaganden är
ankomststämplade och har registreringsnummer.
I ett av ärendena (reg.nr 312-140-2006) har överklagandet inte överlämnats
till ÖNH. Det finns en anteckning, daterad fyra veckor efter det att överklagandet kom in till DH, om att högskolan varit i kontakt med den sökande
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och diskuterat hennes ansökan samt att den sökande därefter tagit tillbaka sitt
överklagande. I ett annat ärende (reg.nr 312-155-2006) med ankomststämpel
den 31 maj 2006 behörighetsförklarades den sökande den 1 juni 2006. I det
tredje ärendet (312-152-2006) med ankomststämpel den 2 juni 2006 begärde
den sökande att DH skulle ompröva sitt beslut. Enligt en odaterad skrivelse
konstaterar DH att en utbildningsledare beslutat att den sökande skulle få
komma till antagningsprovet.
Efter tillsynsbesöket har verket fått uppgift om att det finns ytterligare ett
ärende från 2006 som var diariefört som ett överklagande. Verket har även
tagit del av detta ärende (reg.nr. 312-145-2006). Av handlingarna i ärendet
framgår att det tog fyra månader innan DH överlämnade överklagandet till
ÖNH.
Ärenden som saknar beslut och överklagandehänvisning

Högskoleverket har även granskat nio slumpvis utvalda ärenden om antagning
från 2008 som fanns samlade på utbildningsenheten (se avsnittet om registrering). Samtliga ansökningar är ankomststämplade och har ansökningsnummer.
Av handlingarna i ärendena i kombination med den ärendelista som DH
upprättat över de sökande framgår följande. I fyra ärenden (ansökningsnummer 36, 124, 245 och 342) har de sökande bedömts vara obehöriga, och tre av
de sökande har via e-brev blivit informerade om detta. I ärendena saknas dock
formella beslut med överklagandehänvisningar. I ett ärende (455) har DH uppmanat den sökande att komplettera sin ansökan med ett slutbetyg, men ingen
komplettering gjordes. Även detta ärende saknar ett beslut med en överklagandehänvisning. Detsamma gäller de återstående fyra ärendena (437, 438, 454
och 456) där de sökande enligt uppgift i ansökningarna skulle ha kompletterat
sina ansökningshandlingar.
Högskoleverkets bedömning
Handläggningstider

Enligt 7 § förvaltningslagen ska varje ärende där någon enskild är part handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts.
Examensärenden

Justitieombudsmannen (JO) har i flera beslut uttalat sig om handläggningstiden för examensbevis. I ett ärende hade handläggningen av två studenters
ansökningar om examensbevis tagit fyra och en halv respektive två och en halv
månad. JO fann att handläggningstiderna, mot bakgrund av det allmänna
skyndsamhetskravet i 7 § förvaltningslagen, inte var godtagbara (se JO:s beslut
2004-12-06, dnr 314-2004 och 673-2004).
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Högskoleverket anser att handläggningstiden för examensärenden normalt
inte bör överstiga två månader.
Det framgår också av DH:s riktlinjer att högskolan har samma uppfattning.
Med beaktande av detta finner verket att högskolan med en genomsnittlig
handläggningstid om 13 dagar på ett mycket tillfredsställande sätt uppfyller
kraven i 7 § förvaltningslagen.
Ärenden om tillgodoräknande

Handläggningstiden för de granskade ärendena varierar kraftigt, men i vissa
ärenden är den för lång med hänsyn till förvaltningslagens krav på skyndsam handläggning, även med beaktande av ärendenas karaktär. Även expedieringen av besluten har dröjt i vissa fall. Högskoleverket utgår ifrån att DH
beaktar detta i sitt fortsatta arbete. Blanketten för ansökan är mycket tydlig,
vilket Högskoleverket ser mycket positivt på. Numera ankomststämplas även
ansökningar och föredömlig anteckning om expediering görs. Högskoleverket
rekommenderar att överklagandehänvisningar lämnas skriftligt och ser positivt på att DH arbetar på att ta fram en skriftlig överklagandehänvisning.
Ärenden om anstånd och studieuppehåll

Högskoleverket bedömer att handläggningstiderna för de granskade ansökningarna om anstånd och studieuppehåll är bra, förutom det ärende om studieuppehåll som det dröjde drygt två och en halv månad att avgöra. Tiden
för det sökta studieuppehållet gällde i det fallet höstterminen 2005 och vårterminen 2006. Trots att ansökan kom in till DH i god tid före höstterminens
början fattades beslutet inte förrän den 26 september 2005. Det anser verket
är för lång handläggningstid med hänsyn till omständigheterna.
Rättning av prov

Högskoleverket har i rapporten Rättssäker examination (Högskoleverkets rapportserie 2008:36 R) redovisat ett avgörande av JO som ansåg att en norm om
tre veckors rättningstid föreföll ändamålsenlig. Det framgår också av DH: s
riktlinjer att högskolan har samma uppfattning. Med beaktande av detta finner verket att högskolan med en genomsnittlig handläggningstid om 25 arbetsdagar uppfyller kraven.
Överklagade ärenden

Beträffande tiden för överlämnande av ett överklagande har JO uttalat att
tiden i normalfallet inte bör överstiga en vecka när en omprövning inte företas
(se JO:s ämbetsberättelse 1998/99 s. 443).
DH har uppgett att det vid anställningsärenden tar tre till fyra veckor att
överlämna ett överklagande till ÖNH. Detta är för lång tid för att överlämna
ett överklagande till ÖNH. Högskoleverket förutsätter att högskolan strävar
efter att lämna över överklaganden till ÖNH inom en vecka från den dag de
var lärosätet till handa.
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DH har omprövat två av de fyra överklagade antagningsärendena. Högskolan har alltså ändrat sitt beslut i enlighet med vad den klagande begärt. Ett
ärende överlämnades aldrig till ÖNH. Högskoleverket kan således konstatera
att det endast finns ett ärende som har överlämnats till ÖNH. I detta ärende
var handläggningstiden oacceptabelt lång.
Ärendet som inte har överlämnats till ÖNH

Ett överklagande ska enligt 23 § andra stycket förvaltningslagen ges in till den
myndighet som har meddelat beslutet. Vidare framgår av bestämmelserna i
23–25 §§ samma lag att om beslutsmyndigheten, dvs. högskolan, inte ändrar
sitt beslut som den klagande vill, ska myndigheten efter en prövning av om
överklagandet kommit in i rätt tid överlämna ärendet till överklagandemyndigheten, dvs. i detta fall ÖNH.
Högskoleverket har vid stickproven på överklagandena konstaterat att det
finns ett ärende som skulle ha överlämnats till ÖNH. Om en klagande tar
tillbaka sitt överklagande ska också den frågan hanteras av överklagandemyndigheten. Även om högskolan, som i detta fall, inte har hunnit överlämna ärendet till ÖNH ska högskolan snarast vidarebefordra återtagandet till ÖNH.
Se Högskolornas handläggning av överklaganden (Högskoleverkets rapportserie
2006:51 R). En klagande måste kunna lita på att ett överklagande vidarebefordras till överinstansen. Högskoleverket vill därför understryka att rätten att
överklaga är en mycket viktig del av studenternas rättssäkerhet och ser allvarligt på det inträffade. Verket förutsätter att DH vidtar åtgärder för att något
liknande inte ska upprepas.
Ärenden som saknar skriftliga beslut och överklagandehänvisningar

De antagningsärenden Högskoleverket har granskat saknar skriftliga beslut.
Förvaltningslagen utgår från att myndigheter dokumenterar sina beslut, även
om det inte finns någon uttrycklig föreskrift om detta i lagen (se Hellners
och Malmqvist, Förvaltningslagen med kommentarer, 2 uppl., 2007 s. 225). Av
21 § förvaltningslagen framgår visserligen att det är möjligt att lämna en över
klagandehänvisning muntligt, om inte parten (studenten) begär att få den
skriftligt. En förutsättning för att ett beslut ska kunna överklagas är dock att
det avfattas skriftligt. ÖNH har i ett beslut (beslut 2001-10-02, reg.nr 32-55601) avvisat ett överklagande av ett beslut om behörighet p.g.a. att det inte fanns
något skriftligt beslut.
Högskoleverket anser att DH bör dokumentera sina antagningsbeslut och
ge skriftliga överklagandehänvisningar.

Överklagandehänvisningar
Högskoleverket har bett DH att ge in kopior av samtliga typer av överklagandehänvisningar som förekommer inom universitetet. Högskoleverket har
vidare frågat om högskolan har riktlinjer för hur överklaganden ska hanteras
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och, om så är fallet, bett högskolan att bifoga riktlinjerna. Högskoleverket har
dessutom frågat om det alltid finns en överklagandehänvisning vid negativa
beslut om examen och vid negativa beslut om tillgodoräknande.
DH har svarat att det inte finns några riktlinjer för hur överklaganden ska
hanteras. DH uppger vidare att det inte har fattats några negativa beslut om
examen. Vid negativa beslut om tillgodoräknanden lämnas överklagandehänvisning muntligt. Ett skriftligt underlag är under utarbetande. DH har bifogat en överklagandehänvisning för anställningsärenden. Högskoleverket fick
vid besöket ta del av ytterligare en överklagandehänvisning som används vid
avslag på olika typer av studentärenden.
Högskoleverkets bedömning

I 21 § förvaltningslagen anges bl.a. att om ett beslut går parten emot, och kan
överklagas, ska parten underrättas om hur beslutet kan överklagas. Enligt
bestämmelsen har myndigheter således en skyldighet att lämna en överklagandehänvisning. Av 23–25 §§ förvaltningslagen framgår hur beslut överklagas.
Överklagandehänvisningen måste överensstämma med vad som föreskrivs i
23 § förvaltningslagen om hur ett beslut överklagas, t.ex. tiden för överklagandet och klagoskrivelsens adressat. Av överklagandehänvisningen bör det
också framgå att överklagandet ska vara ställt till den instans som ska pröva
överklagandet. Anges överinstansen som skrivelsens adressat klargörs att det
är fråga om ett överklagande och inte en önskan om att beslutsmyndigheten
själv ska ompröva sitt beslut (se Hellner och Malmqvist, Förvaltningslagen med
kommentarer, 2 uppl., 2007, s. 249).
Högskoleverket har granskat de överklagandehänvisningar som DH har
lämnat till verket och lämnar följande synpunkter. Överklagandehänvisningen
som ges i anställningsärenden anger att ett överklagande ”ska lämnas skriftligt
till Överklagandenämnden”. Det korrekta är att beslutet ska ställas till Överklagandenämnden för högskolan. I överklagandehänvisningen som ges i studentärenden anges att överklagandet ska ha inkommit till DH inom ett visst
angivet datum. Det framgår inte hur detta datum räknas fram. Det korrekta
är dock enligt 23 § förvaltningslagen andra stycket att överklagandet ska ha
kommit in till beslutsmyndigheten inom tre veckor från den dag då klaganden
fick del av beslutet. Vidare anges endast att överklagandet ska ställas till ÖNH
samt adressen till ÖNH. Det saknas således uppgift om att överklagandet ska
lämnas eller skickas till Danshögskolan samt adress till högskolan. Upplysningsvis kan nämnas att hanteringen av överklaganden har behandlats i den
tidigare nämnda rapporten Högskolornas handläggning av överklaganden.

Formella krav på högskolans beslut
Högskoleverket har frågat om DH anser att högskolan uppfyller de formella
kraven på beslut.
DH har svarat ja på denna fråga.
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Högskoleverket har granskat fem slumpvis utvalda rektorsbeslut från år
2008, vilka förvarades i en särskild pärm. Verket har även granskat tio slumpvis utvalda beslut från åren 2007 och 2008 av olika prefekter om anställning
av gäst- och timlärare upp till 20 procent. Kopior av dessa prefektbeslut fanns
i en pärm hos utbildningschefen och enligt uppgift fanns originalbesluten i
pärmar hos den löneansvarige. Eftersom samtliga dessa beslut ordnats särskilt
har de inte diarieförts.
Även i övrigt har Högskoleverket granskat att de beslut som har valts ut
slumpvis uppfyller de formella kraven på beslut. Redovisningen av denna
granskning framgår under respektive avsnitt (se bl.a. avsnittet om handläggningstider).
Högskoleverkets bedömning

Enligt 20 § myndighetsförordningen ska ärenden hos en myndighet avgöras
efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får myndigheten
dock bestämma att ärenden som avgörs av någon annan person än myndighetens chef inte behöver föredras. Myndighetschefen får utan föredragning fatta
beslut som inte kan skjutas upp till dess att ärendet har hunnit föredras.
Det framgår av 21 § myndighetsförordningen att det för varje beslut i ett
ärende ska upprättas en handling som visar
1. dagen för beslutet
2. beslutets innehåll
3. vem som har fattat beslutet
4. vem som har varit föredragande
5. vem som har varit med vid den slutliga handläggningen utan att delta i
avgörandet.
Vid myndighetsutövning mot någon enskild är även bestämmelserna i 19– 21 §§
förvaltningslagen tillämpliga. I sådana fall ska ett beslut varigenom en myndighet avgör ett ärende som huvudregel innehålla de skäl som har bestämt
utgången. Skälen får dock utelämnas helt eller delvis bl.a. om beslutet inte går
någon part emot eller om det av någon annan anledning är uppenbart obehövligt att upplysa om skälen eller om beslutet rör tjänstetillsättning, antagning
till frivillig utbildning, betygssättning, tilldelning av forskningsbidrag eller
något jämförbart. Har skälen utelämnats, bör myndigheten på begäran av den
som är part om möjligt upplysa honom eller henne om dem i efterhand. Om
beslutet går parten emot och kan överklagas, ska en underrättelse lämnas om
hur det kan överklagas och om eventuell avvikande mening.
Verket har tagit del av DH:s dokument Regler för delegering av beslutanderätt. Under rubriken Beslutshandling anges att det även för beslut som fattas
av en viss person efter delegering från beslutsorganet ska finnas en beslutshandling med i 21 § myndighetsförordningens angivna uppgifter. Dessutom
framgår att det i skrivelser till överordnade beslutande organ inom högskolan
och till myndigheter utanför högskolan ska framgå vilka som deltagit i beslu-
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tet, vem som varit föredragande och vilka eventuella avvikande meningar som
anmälts.
Samtliga granskade rektorsbeslut är daterade och beslutens innehåll framgår klart och tydligt. Rektorn har beslutat, förvaltningschefen anges som föredragande och i fyra av besluten finns det anteckningar om övriga närvarande.
Besluten är utformade som protokollsutdrag med justering av rektorn i fyra av
de fem stickproven. Det femte beslutet, som med stor sannolikhet är feldaterat
2008-12-11 eftersom det trädde i kraft den 1 januari 2008, har justerats av en
annan person som inte finns med i närvarolistan. Justeringspersonen har dessutom samma efternamn som den person som beslutet rör. Att två personer har
samma efternamn behöver inte betyda att de är närstående på ett sådant sätt
att jäv uppstår. Högskoleverket utgår dock från att högskolan utreder detta.
De granskade prefektbesluten är också daterade och undertecknade av olika
prefekter. De är dessutom undertecknade av de anställda personerna. Besluten innehåller tydliga uppgifter om anställningarnas omfattning m.m. Däremot saknas det uppgifter om föredragande eller eventuella övriga närvarande.
Högskoleverket uppfattar detta som att föredragning inte har skett. Det har
dock inte framkommit att DH har fattat något beslut om att göra undantag
från kravet i myndighetsförordningen, om att ärenden som avgörs av någon
annan person än myndighetens chef ska föredras. Högskoleverket förutsätter
att DH vidtar åtgärder så att de formella kraven på beslut uppfylls även i detta
avseende i fortsättningen.
Det framgår inte av något av de granskade besluten att samråd har skett
med studentrepresentanter. Det finns över huvud taget inget utrymme för
detta på de beslutsblanketter som verket har sett. Högskoleverket utgår dock
från att DH åtgärdar detta i enlighet med de rekommendationer som verket
har lämnat i avsnittet samråd med studentrepresentanter. Detsamma gäller
rekommendationerna i avsnittet om överklagandehänvisningar.

Författningsenlig verksamhet
Högskoleverket har frågat vilka system DH har för att säkerställa att verksamheten bedrivs författningsenligt.
DH har svarat följande. I första hand tillgodoses kravet genom att man
rekryterar och behåller relevant kompetens. Kompetensutveckling av personalen är viktig, liksom deltagande i nätverk. I de fall högskolan inte kan anställa
nödvändig kompetens upphandlas sådan. Som exempel nämns att för juridisk
kompetens finns det avtal med externa konsulter. För att minska sårbarheten
vad gäller ekonomisk kompetens och arbete med löner har DH avtal med
Kammarkollegiet.
Högskoleverkets bedömning

Av 3 § myndighetsförordningen framgår att myndighetens ledning ansvarar
inför regeringen för verksamheten och ska se till att den bedrivs effektivt och
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enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i
Europeiska unionen, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt
samt att myndigheten hushållar väl med statens medel. Det framgår av 2 kap.
2 § högskoleförordningen att det är styrelsen för högskolan som har detta
ansvar. DH omfattas inte av kravet i 1 kap. 5 a § högskoleförordningen om att
ha en internrevision.
Vid tillsynsbesöket fick Högskoleverket information om att DH håller på
att utarbeta en policy för uppföljning av verksamheten, vilket är mycket positivt. Högskoleverket delar uppfattningen att personalens kompetens är en viktig fråga. Verket har i rapporten 20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet (Högskoleverkets rapportserie 2001:27 R )uttalat att det är nödvändigt
att universitet och högskolor uppmärksammar behovet av juridisk kompetens
inom administrationen. Högskoleverket har förståelse för att en mindre högskola med en liten central förvaltning inte kan anställa alla de expertkompetenser som kan behövas. Verket tycker att det är bra att DH har löst detta
genom att avtala om externa experter vid behov. Verket vill dock understryka
att en särskild anställd – som har till uppgift att kontinuerligt följa upp verksamheten, utbilda och ge stöd till personalen – skulle utgöra ett ännu bättre
stöd för att säkerställa att verksamheten bedrivs författningsenligt.
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