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Sammanfattning
Rapporten är strukturerad efter de 20 frågor som Högskoleverket har ställt till
Konstfack. Nedan följer ett sammandrag av verkets bedömningar.
Högskoleverket anser att Konstfack bör skaffa sig en sammanställning över
de verksamhetsfrågor där rektorn har delegerat sin beslutanderätt och utgår
från att det finns separata delegationsbeslut för beslutsfattare. Det gäller bl.a.
för ärenden om anstånd, studieuppehåll och tillgodoräknande.
Högskoleverket är positivt till att högskolan och studentkåren numera har
kommit överens om riktlinjer för studentrepresentationen i beslutande och
beredande organ.
Sammanställningar av kursvärderingar saknas i flera fall vid en institution och verket utgår från att detta kommer att åtgärdas. En återkoppling ska
göras till studenterna med anledning av kursvärderingarna. Studenterna måste
också få information om var sammanställningarna finns.
Anställningsordningen är välskriven och har en genomarbetad struktur.
Antagningsordningen däremot uppfyller inte helt de krav som anges i högskoleförordningen. I antagningsordningen anges exempelvis inte vilken särskild
behörighet som gäller för att bli antagen.
I flera av de granskade utbildnings- och kursplanerna borde förkunskapskraven anges tydligare och antalet högskolepoäng preciseras. I många kursplaner hänvisas till en separat litteraturlista, men sådana saknades vid granskningen. Flera kursplaner finns enbart på engelska. Det är en grundläggande
princip att föreskrifter utfärdade av en svensk myndighet ska vara skrivna på
svenska, vilket numera framgår av språklagen. En kurs saknar egentlig kursplan.
Verket ser positivt på att högskolan arbetar för att informera de anställda
om diarieföring och allmänna handlingar, men konstaterar att man borde
utarbeta riktlinjer och rutiner för hur de anställda ska hantera post adresserad
till enskilda personer vid deras frånvaro.
Handläggningstiderna för examensärenden bör normalt inte överstiga två
månader. Handläggningstiderna för vissa av de granskade examensärendena
är dock betydligt längre.
Högskoleverket anser att Konstfack ska dokumentera sina beslut om tillgodoräknanden, vilket inte gjordes vid en institution. Det är också viktigt ur
rättssäkerhetssynpunkt att Konstfack ger skriftliga överklagandehänvisningar
vid negativa beslut om tillgodoräknanden, anstånd och studieuppehåll.
I de flesta fall har handläggningstiderna för de granskade ärendena om
anstånd och studieuppehåll varit föredömligt korta. Konstfack har även en
genomsnittlig handläggningstid för rättning av prov som ligger inom den tid
på tre veckors som högskolan har som riktlinje.
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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 den egna kontrollen 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.
Författningshänvisningarna i rapporten avser, om inte annat anges särskilt, bestämmelserna i deras lydelse före den 1 januari 2010.

6

Tillsynsbesöket
Planeringen
I början av december 2008 kontaktades rektorn för Konstfack per telefon och
informerades om att Högskoleverket planerade att göra ett tillsynsbesök vid
högskolan under våren 2009 och att ett formulär med frågor skulle skickas
inför besöket.
Frågeformuläret sändes till Konstfack den 17 december 2008 tillsammans
med ett brev med uppmaning om att frågorna skulle besvaras senast den 30
mars 2009.
Studentkåren vid Konstfack fick också frågeformuläret och gavs möjlighet
att lämna synpunkter på hur tillämpningen av reglerna fungerar vid högskolan.
Den 27 mars 2009 inkom svar från högskolan på det utsända frågeformuläret. Studentkåren inkom med synpunkter den 30 mars 2009.
Tillsynsbesöket genomfördes den 23 och 24 april 2009.
Från Högskoleverket deltog chefsjuristen Eva Westberg (chef för juridiska
avdelningen) samt verksjuristerna Caroline Cruz, Mikael Herjevik, Karin
Lindforss och Anna Sandström. Dessutom deltog i studiesyfte verksjuristen
Charlotte Ejsing.

Besöket
Torsdagen den 23 april 2009

Besöket inleddes med att samtliga företrädare från Högskoleverket träffade
rektorn Ivar Björkman, chefen för avdelningen för utbildning och information Elisabet Nordwall, professorn och ordföranden i nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) Gunilla Bandolin samt professorn och
prorektorn Anette Göthlund.
Ivar Björkman beskrev Konstfacks verksamhet huvudsakligen på följande
sätt: Efter 50 år vid Valhallavägen flyttade Konstfack 2004 till Telefonplan.
De nuvarande lokalerna har en yta på cirka 20 000 kvadratmeter. Konstfack
har cirka 630 helårsstudenter. Alla studenter, utom lärarstudenterna, har egna
arbetsplatser och tillgång till välutrustade verkstäder. Flertalet av Konstfacks
cirka 200 lärare är yrkesverksamma konstnärer, designer eller konsthantverkare och inte heltidsanställda. Flest heltidsanställda finns det på lärarutbildningen. Många lärare har också internationell bakgrund och vissa av dem
vistas bara periodvis i Sverige. Inom konst, design och konsthantverk erbjuder
Konstfack flera utbildningar. Konstfack har en treårig utbildning på grundnivå, som leder till en konstnärlig kandidatexamen. Konstfack har också en
tvåårig utbildning på avancerad nivå, som leder till en konstnärlig masterexa-
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men. Dessutom finns det ett lärarprogram på 4,5 år som leder till en lärarexamen. Lärarprogrammet har dock inte utvecklat någon masterutbildning. De
första studenterna som har läst enligt den Bolognaanpassade masterutbildningen går ut nu våren 2009. Man kan välja mellan sju olika kandidatprogram
inom konst, design och konsthantverk. I mastersprogrammen studerar internationella studenter tillsammans med svenska studenter, vilket ställer andra
krav på undervisningen. Man har en regel om att engelska språket ska användas när det finns studenter som inte har svenska som modersmål.
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 Konstfack lämnat till verket på
det utsända frågeformuläret.
Caroline Cruz, Anna Sandström och Eva Westberg besökte sedan registraturen. De samtalade med huvudregistratorn Lena Nilsson och Elisabet Nordwall. Övriga representanter för Högskoleverket besökte studentkansliet. De
tog stickprov på bl.a. ärenden om examensbevis, tillgodoräknanden, anstånd
och studieuppehåll. Till sin hjälp hade de studentkansliets arbetsledare Kristina Sandin och studieadministratören Marianne Johansson.
Under eftermiddagen träffade Högskoleverkets jurister representanter för
Konstfacks studentkår. Från kåren deltog ordföranden Erik Hellsten, kassören Ingela Ihrman och Joakim Forsgren (extrainkallad från institutionen
för konst). Studentkårens representanter gavs därigenom möjlighet att lämna
synpunkter på hur reglerna tillämpas vid högskolan.
Därefter gjordes stickprovskontroller vid institutionen för konst. Samtliga
företrädare för Högskoleverket träffade prefekten Olof Glemme, utbildningskoordinatorn Helen Engman och adjunkten Anita Malmqvist Bryngelsson.
Eva Westberg informerade inledningsvis om juridiska avdelningens verksamhet och syftet med tillsynsbesöket. Olof Glemme gavs tillfälle att berättade
om institutionens verksamhet: Institutionen har mellan 75 och 80 studenter.
På institutionen kan man läsa en treårig kandidatutbildning och en tvåårig
masterutbildning. Det finns några kvar som ska examineras från den gamla
magisterutbildningen. Studenterna har individuella projekt som löper över
hela året och de har kontinuerliga möten med sina handledare, åtminstone
en timme per månad. Ett antal kurser är obligatoriska. Institutionen har ett
flertal valbara kurser inom olika genrer och tekniker, men har inte så många
egna verkstäder förutom för data, video och fotografi. Man samarbetar därför
med institutionen för interdisciplinära studier. Även om utbildningen inte är så
teoretisk läser studenterna konst- och designhistoria. I årskurs två läser alla studenterna samma tema med fem olika allmänkonstnärliga teoriavsnitt. Årskurs
tre är yrkesförberedande och tar upp olika praktiska frågor för en konstnär
såsom hur marknaden ser ut eller hur man hänger en utställning. Studenterna
skriver en uppsats som ska handla om det egna konstnärskapet. På våren är den
stora kandidatutställningen. Konstfack har ett masterprogram. Det är forskningsförberedande och mer teoretiskt. Till skillnad från kandidatprogrammet
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får studenten en handledare, oftast en professor, för hela programmet. Det
är inte många som söker från kandidatprogrammet till masterprogrammet.
Konstfack har dock många internationella sökande.
Fredagen den 24 april 2009

Dagen började med att Caroline Cruz samtalade med Kristina Sandin, samordnaren för studenter med funktionshinder.
Sedan gjordes stickprovskontroller vid institutionen för interdisciplinära studier. Samtliga företrädare för Högskolverket träffade prefekten Roland Ljungberg, utbildningsadministratörerna Helena Höök och Ann Falk.
Eva Westberg informerade om juridiska avdelningens verksamhet och syftet med tillsynsbesöket. Roland Ljungberg inledde med att berätta om institutionens historik och verksamhet: Institutionen bildades 1983 och hette då
färg och form. Man ville öka och höja kvaliteten på de konstnärliga inslagen i
utbildningsprogrammen, från början var den konstnärliga utbildningen skild
från andra delar av utbildningarna. Det inrättades en utbildningsnämnd där
professorer från alla institutioner ingick. Utbildningen gjordes om, bl.a. infördes valbara kurser och uppsatsskrivning i årskurs tre. Vissa föreläsningsserier
kopplades till seminarier med ett mer aktivt deltagande av studenterna. I de
gemensamma delarna på grundnivå deltar cirka 90 studenter, på avancerad
nivå cirka 80. Det är viktigt med breda baskunskaper. Sedan två år tillbaka
har institutionen egna masterstudenter inom ramen för det gemensamma masterprogrammet. Institutionen ansvarar för högskolegemensamma verkstäder,
ateljéer och studior. Vid institutionen finns cirka 25 lärare.
Därefter visade Elisabet Nordwall högskolans lokaler.
Tillsynsbesöket avslutades med en återsamling vid vilken Högskoleverkets
representanter samt Ivar Björkman, Elisabet Nordwall och Katrin Lindberg
(sekreterare i KU-nämnden) deltog. Eva Westberg och hennes medarbetare
redovisade översiktligt vad som kommit fram vid samtalen med Konstfacks
personal och vid granskningen av handlingarna. Vissa frågor lyftes fram och
diskuterades. Under mötet tillkallades personalchefen Ann-Charlotte Jensen
för att reda ut frågor kring överklagandehänvisningar i anställningsärenden.

Efterarbetet
Högskoleverket skickade i december 2009 ett utkast till Konstfack för att ge
högskolan tillfälle att korrigera faktafel eller rätta till eventuella missförstånd
från verkets sida. Konstfack gavs även möjlighet att lämna synpunkter på
frågorna som skickats inför tillsynsbesöket. Konstfacks studentkår bereddes
också möjlighet att lämna synpunkter på utkastet och frågorna.
Konstfack lämnade därefter synpunkter på utkastet. Studentkåren svarade
att man inte hade något att tillägga utöver vad högskolan kommenterat.
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KONSTFACKS SVAR OCH
HÖGSKOLEVERKETS
BEDÖMNINGAR

Högskolelagen och högskoleförordningen
Organisation
Högskoleverket har frågat om högskolan anser att dess organisation är utformad så att den stämmer överens med de regler om fördelning av beslutsbefogenheterna som högskoleförfattningarna anger.
Konstfack har svarat ja på frågan och anfört bl.a. följande.
Konstfacks ledningsorganisation finns beskriven i den arbetsordning som
fastställs årligen av högskolestyrelsen. Här anges att prefekten har rätt att delegera arbetsuppgifter. Högskolestyrelsen fastställer årligen rätten för rektorn,
prorektorn och ekonomichefen att som firmatecknare företräda Konstfack.
Konstfack har ingen sammanställning över alla verksamhetsfrågor där det
finns delegation. Rektorn fastställer årligen en ekonomisk delegationsordning.
I övrigt finns separata rektorsbeslut rörande en rad verksamhetsområden, vilka
även inkluderar delegation av vissa beslutsbefogenheter.
Konstfack har till sitt yttrande fogat sin arbetsordning, antagningsordning,
föreskrifter för val och nominering av lärarrepresentanter till olika högskoleorgan, anställningsordning, organisationsskiss samt ekonomisk delegationsordning för 2009.
Högskoleverkets bedömning

Universitet och högskolor har en 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 göra vissa förtydliganden i högskoleförfattningarnas organisationsregler. Därutöver har
på senare tid flera statliga utredningar (bl.a. Autonomiutredningen, SOU
2008:104) lagt förslag som kan få konsekvenser för lärosätenas organisation. I
avvaktan på ett klarläggande i dessa frågor granskar verket endast i begränsad
omfattning ansvaret och uppgifterna för högskolans olika organ.
Högskoleverket har tagit del av högskolans dokumentation och har inga särskilda synpunkter att redovisa när det gäller utformningen av organisationen.
Högskoleverket anser dock att Konstfack lämpligen bör skaffa sig någon
form av sammanställning över de verksamhetsfrågor där det finns bemyndiganden utöver den ekonomiska delegationen. En sådan sammanställning
skulle förbättra överblicken över ansvarsförhållandena vid högskolan och därmed öka möjligheterna till insyn i verksamheten.
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Kursvärderingar
Högskoleverket har frågat vilka åtgärder Konstfacks ledning vidtar för att
säkerställa att bestämmelsen om kursvärderingar i 1 kap. 14 § högskoleförordningen följs.
Konstfack har svarat bl.a. följande. Prefekten vid varje institution ansvarar
för att kursvärderingar genomförs, sammanställs och lämnas över till nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) och den ansvariga
utbildningsnämnden. Studentinflytandet i denna process garanteras av studentrepresentanternas medverkan i dessa nämnder. Det finns en person som
är kvalitetsansvarig vid Konstfack och han ser till att sammanställningarna av
kursvärderingarna bevaras i lämplig form och hålls tillgängliga för studenter
och lärare. Utbildningsnämnderna ska löpande granska arbetet med kursvärderingarna och utfärda de riktlinjer som behövs. Nämnderna ansvarar också
för att de förändringar som är nödvändiga görs i kursplanerna med anledning
av de synpunkter som förts fram i kursvärderingarna.
Konstfack har i sitt svar även hänvisat till utdrag ur dokumenten Regelsamling för grundutbildning och Kursutveckling vid Konstfack. Dessa dokument
finns tillgängliga för anställda och studenter på Konstfacks intranät.
Alla institutioner använder sig av ett webbaserat verktyg, GOVA, som sedan
år 2007 tillhandahålls centralt. Den kvalitetsansvarige informerar och stödjer
institutionerna i deras arbete med kursvärderingarna.
Kursvärderingssystemet i elektronisk form och det nya studiedokumentationssystem som införs våren 2009 ger Konstfack förbättrade möjligheter att
kontrollera att kursvärderingar verkligen genomförs och sammanställs. Konstfack har konstaterat att det finns brister i informationen till studentkåren om
de åtgärder som har vidtagits med anledning av kursvärderingarna.
Studentkåren har svarat följande. Kåren känner inte till något fall där de
studenter som har gått en kurs har blivit informerade om vilka åtgärder som
har vidtagits med anledning av det som framkommit i kursvärderingarna.
Kåren känner inte heller till var sammanställningarna av kursvärderingarna
förvaras eller finns tillgängliga.
Högskoleverket har vid besöket bett att få sammanställningar från det
senast genomförda kurstillfället för 20 slumpmässigt utvalda kurser – tio kurser från var och en av de besökta institutionerna.
Kursvärderingar vid institutionen för konst

Högskoleverket har vid besöket frågat vilket system för kursvärderingar som
används vid institutionen. Följande svar gavs. Det förekommer olika system
för olika kurser. Kursvärderingarna kan vara skriftliga, muntliga eller i elektronisk form. De flesta lärarna gör såväl en muntlig som en skriftlig kursvärdering. Det har förts fram klagomål på att de frågor som finns i de kursvärderingar som görs i elektronisk form är inadekvata, varför många lärare inte
använder sig av detta system. Institutionen arbetar med att förbättra frågorna.
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Lärarna överlämnar de skriftliga kursvärderingarna till utbildningskoordinatorn som gör en sammanställning. Sammanställningarna förvaras därefter
hos utbildningskoordinatorn och den person som är kvalitetsansvarig.
De kursvärderingar som görs i elektronisk form skickas ut till alla studenter
som går på en aktuell kurs och alla studenter får tillgång till den sammanställning som sedan görs. Den kvalitetsansvarige har ansvaret för att hålla sammanställningarna tillgängliga. Studenternas svar och sammanställningarna
sparas på en server och tas fram på förfrågan.
Institutionen arbetar med att förbättra informationen till studenterna om
vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av det som har framkommit i
kursvärderingarna. Institutionen är medveten om att det finns brister i denna
återkoppling.
Kursvärderingar vid institutionen för interdisciplinära studier

Högskoleverket har vid besöket frågat vilket system för kursvärderingar som
används vid institutionen. Följande svar gavs. Kursvärderingar görs alltid i
elektronisk form och på varje kurs ställs samma frågor. En sammanställning
av kursvärderingarna skickas via e-post ut till alla studenter som går på kursen, oavsett om de har svarat på kursvärderingen eller inte. Prefekten tar sedan
ställning till om det behöver vidtas några åtgärder till följd av svaren. Vid planeringen inför den nästkommande terminen försöker institutionen beakta de
åsikter som framförts. Det finns dock inga rutiner för att informera studenterna om vilka åtgärder som har vidtagits till följd av vad som har framkommit i kursvärderingarna.
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 kursvärderingen 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
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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.

Av de sammanlagt 20 begärda sammanställningarna av kursvärderingar har
verket fått sex från institutionen för konst och nio från institutionen för interdisciplinära studier, dvs. totalt 15 sammanställningar. En av kurserna är ny och
har ännu inte utvärderats. Högskoleverket kan således konstatera att det i flera
fall saknas sammanställningar av kursvärderingar vid institutionen för konst
och utgår från att detta kommer att åtgärdas. Högskoleverket anser vidare att
Konstfack bör informera studenterna om var sammanställningarna förvaras.
I både Konstfacks och studentkårens yttrande framgår att det finns brister
i högskolans arbete med att informera om eventuella beslut om åtgärder som
föranletts av kursvärderingarna. Detta har även företrädare för de institutioner som verket besökt bekräftat. Högskoleverket anser att det är viktigt att
studenterna får information om vilka åtgärder som har vidtagits på grund av
kursvärderingarna.

Studentrepresentation
Högskoleverket har frågat om högskolan 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.
Konstfack har svarat bl.a. följande. Studenterna har rätt att vara representerade i Konstfacks beslutande och beredande organ med betydelse för utbildningen och studenternas situation. Någon formell överenskommelse finns inte.
Studentrepresentationen i olika organ regleras främst av Konstfacks arbetsordning som årligen fastställs av högskolestyrelsen där tre studentrepresentanter
ingår. Studentkåren har påpekat för Konstfack att det är otydligt vad som gäller deras representation i framför allt beredande organ. Detta gäller exempelvis
masterforum som är beredande till nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete och verksamhetsforum som under 2008 återfått sin beredande funktion
inför rektorns och högskolestyrelsens beslut. Studentkåren har rätt att utse
representanter till dessa organ och Konstfack instämmer i att lärosätet behöver
ta fram rutiner för att säkerställa att detta sker. Ledningsgruppen är ett rådgivande organ till rektorn. Detsamma gäller professorskollegiet. Här är studentkåren inte representerad eftersom ärenden inte ska beslutas eller beredas i dessa
organ. Däremot kan frågor väckas som i sin tur leder till att ärenden initieras.
Studentkåren har kommenterat frågan och anfört bl.a. följande.
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Om beredning av ett ärende definieras som åstadkommande av underlag för
ett ärendes sakliga avgörande borde även t.ex. ledningsgruppen vid Konstfack
anses ha en delvis beredande funktion. Det är enligt studentkåren angeläget
att studenterna är representerade i organ som behandlar frågor som har betydelse för utbildningen och studenternas situation, även om dessa inte formellt
bereder ärenden eller fattar beslut.
Studentkåren har även anfört: Konstfack och studentkåren har inte träffat någon överenskommelse om hur studentrepresentationen ska organiseras.
Kåren har gjort flera påstötningar för att ingå en sådan överenskommelse med
högskolan. Konstfack har på senare tid hänvisat till att frågan troligen kommer
att lösas inom ramen för ett projekt ”Bättre kvalitet i utbildning, forskning och
administration”. Syftet med detta projekt – som avses påbörjas under våren
2009 – är att öka kvaliteten i verksamheten vid högskolan. Något slutdatum
för detta verksamhetsprojekt har inte kommit till kårens kännedom.
Studentkåren har vidare anfört: Formerna för studentrepresentationen är
inte helt klara på Konstfack. Något centralt utformat system för utnämnande
av representanter i institutionsstyrelser och tillfälliga arbetsgrupper finns inte.
Detta har fått till följd att studentrepresentanter i många fall har utsetts av
lärare eller av löst sammansatta studentgrupper. Kåren anser att detta inte
är en bra ordning. Det är visserligen upp till kåren att skapa ett system för
utnämning av studeranderepresentanter, men detta låter sig svårligen göra
utan lärosätets aktiva medverkan. Studeranderepresentanter i vissa viktigare
organ (bl.a. Konstfacks styrelse och nämnden för konstnärlig utveckling) utses
dock av studentkåren.
Vid tillsynsbesöket har Konstfack bl.a. upplyst om att studenterna ska få
vara representerade i ledningsgruppen och att det omnämnda verksamhetsprojektet ska vara klart vid årsskiftet 2009/2010.
Högskoleverkets bedömning

Flera bestämmelser i högskoleförordningen ger studenterna rätt att vara representerade i olika organ inom högskolan. Studenterna har rätt att vara representerade i högskolans styrelse enligt 2 kap. 4 § första stycket högskolelagen.
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.
Högskoleverket ser positivt på att studenterna ska få vara representerade i
ledningsgruppen. Såväl Konstfacks yttrande som studentkårens kommentar
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till frågan visar dock att det återstår en del arbete när det gäller studentrepresentationen vid högskolan. Högskoleverket rekommenderar därför Konstfack
att träffa en överenskommelse med studentkåren om vilka organ som studenterna ska vara representerade i och hur detta ska genomföras.
Efter tillsynsbesöket har Konstfack upplyst om följande. Styrelsen har fattat
beslut om verksamhetsprojektet som ska vara implementerat den 1 juli 2010.
Konstfack och studentkåren kom den 18 maj 2009 överens om gemensamma
riktlinjer för studentrepresentanter i beslutande och beredande organ.
Högskoleverket är positivt till att högskolan har beaktat verkets rekommendation.

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.
Konstfack har svarat bl.a. följande. Högskolan behöver utveckla rutiner för
att säkerställa att samråd sker då denna typ av beslut fattas. Konstfack har
beslutat att under våren 2009 starta verksamhetsutvecklingsprojektet ”Bättre
kvalitet i utbildning, forskning och administration”. Där ingår bland annat
ett förbättrat studentinflytande som en viktig del och en diskussion med studentkåren har påbörjats angående detta. Verksamhetsprojektet finns beskrivet
för anställda och studenter via intranätet. Dokumentet finns även översatt till
engelska.
Studentkåren har för sin del anfört bl.a. följande. Konstfack har, såvitt kåren
känner till, inga rutiner för att säkerställa att representanter för studenterna
informeras och att samråd sker med dem när en enda person bereder eller fattar beslut i ett ärende. Kåren har vid flera tillfällen i efterhand underrättats
om beslut som har fattats, men där samråd inte har skett med någon representant för studenterna. När så har skett har kåren påpekat för Konstfack att
kåren anser att beslutet inte har fattats i rätt ordning. Det ska nämnas att
kåren inte alltid jämlikt 1 kap. 7 § högskoleförordningen har utsett någon
särskild representant för lärosätet att samråda med. Kåren ser det dock som
naturligt att lärosätet i dessa fall kontaktar studentkåren för samråd. Kåren
anser att Konstfack inte tillfredsställande lever upp till vad som är föreskrivet
om information och samråd med studentrepresentanter när en enda person
bereder eller fattar beslut i ett ärende.
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.
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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 ser positivt på det redovisade verksamhetsprojektet. I likhet
med föregående fråga anser Högskoleverket att det återstår en del arbete för
Konstfack när det gäller frågan om samråd med studenterna. Konstfack bör
därför tillsammans med studentkåren utarbeta rutiner för hur samrådet ska gå
till vid högskolan. Om högskolan tar fram rutiner i samarbete med studentkåren kan en överenskommelse även träffas om vilka typer av ärenden som
studenterna vill samråda om. Ett tips i sammanhanget är att det är mindre
risk för att samrådet glöms bort om det finns utrymme för anteckningar om
samråd med studentrepresentanter på högskolans beslutsblanketter.

Anställningsordning
Högskoleverket har frågat om högskolan har beslutat om en anställningsordning och, om så är fallet, hur denna hålls tillgänglig.
Högskolan har svarat att anställningsordningen är beslutad av högskolans
styrelse och reviderad senast hösten 2008. Anställningsordningen ingår som
en bilaga till Konstfacks arbetsordning. Den är tillgänglig för anställda och
studenter via 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 Konstfacks anställningsordning, bilaga 3 till
högskolans arbetsordning, som har fastställts av högskolans styrelse den 7 juli
1999 och senast är reviderad den 2 oktober 2008. Högskoleverket har efter en
översiktlig genomgång inget att anmärka mot anställningsordningens innehåll. Den är välskriven och har en genomarbetad struktur.

Kursplaner och utbildningsplaner
Högskoleverket har frågat var inom Konstfacks organisation beslut fattas om
fastställande av kursplaner och utbildningsplaner för kurser och program.
Verket har även frågat vilka åtgärder högskolans ledning vidtar för att säker-
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ställa att kursplaner och utbildningsplaner innehåller de uppgifter som anges
i 6 kap. 15 och 17 §§ högskoleförordningen.
Konstfack har svarat bl.a. följande. Utbildningsplaner för program som
leder till en konstnärlig examen fastställs av KU-nämnden på förslag från
de lokala utbildningsnämnderna. Utbildningsplanen och kursplanerna inom
lärarprogrammet fastställs av ett särskilt organ, utbildningsnämnden vid institutionen för bildpedagogik. Utbildningsplanerna för studier som bedrivs på
grundnivå kontrolleras av den kvalitetsansvarige och de utbildningsplaner som
avser studier på avancerad nivå kontrolleras av den studierektor som är ansvarig. Kursplanerna, med undantag för de kurser som är gemensamma på master- och kandidatprogrammen, fastställs av de lokala utbildningsnämnderna.
Det har inte funnits några centrala rutiner som säkerställer att kursplanerna är
korrekta. När en utbildningsplan revideras ska dock de kursplaner som ingår i
utbildningen bifogas till KU-nämnden. Denna rutin har dock inte tillämpats
vid tidigare revideringar av utbildningsplaner. På Konstfacks intranät finns
dokumentet Vägledning för arbete med kursplaner tillgängligt för alla anställda
och studenter. Vidare får alla lärare som är ansvariga för kurser utbildning
i detta arbete. Den centrala administrationen har dock fått kännedom om
att utbildningsprogram har förändrats utan att ändringarna har fastställts i
utbildnings- och kursplanerna.
Under våren 2009 inför Konstfack studiedokumentationssystemet Ladok.
I samband med detta införs rutiner som bidrar till att säkerställa att kursplanerna är korrekta och att utbildningsplanerna följs.
Vid det inledande mötet som verket hade med Konstfacks ledning framkom att högskolan precis hade anställt en person som ska arbeta med Ladok.
Det pågår för närvarande ett omfattande arbete med att se över kursplanerna.
Studentkåren har svarat bl.a. följande. Vid vissa institutioner stämmer programmens innehåll och upplägg inte överens med utbildningsplanerna. Kurser
ges som inte ingår i utbildningsplanen samtidigt som angivna kurser inte ges. I
vissa fall har enskilda lärare eller lärare i samråd beslutat vilka kurser som ska
ges och innehållet i dessa. Vidare används i flera fall ett dokument som kallas
för kursbeskrivning i stället för kursplan. Dessa dokument innehåller inte alltid vad som ska anges i en kursplan enligt högskoleförordningen. Denna ordning, som ofta tillämpas i samråd med studenterna, möjliggör en flexibilitet i
utbildningen, men kan ifrågasättas ur ett rättssäkerhetsperspektiv.
Vid Högskoleverkets besök framförde representanter från studentkåren
dessutom att det vid kursstart har förekommit att det saknats fastställda
utbildningsplaner.
Högskoleverket har vid besöket bett att få samtliga utbildningsplaner och
tio kursplaner från respektive institution. Kursplanerna har valts ut slumpvis.
Institutionen för konst

Högskoleverket har granskat följande utbildningsplaner:
• kandidatprogrammet konst, 180 högskolepoäng
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• masterprogrammet i konst, hantverk, design, 120 högskolepoäng.
Vidare har följande kursplaner granskats:
• Art in the Public Realm, 12 credits
• Individual Project, 12 credits
• Individual Project, 9 credits
• skriva i ateljén, 4,5 högskolepoäng
• foto A – introduktion, 1,5 högskolepoäng
• video 1 (verkstadskurs för video)
• tematiska studier och färdighetskurser, 16,5 + > 6 högskolepoäng
• rörlig bild, 13,5 högskolepoäng
• fotografins och videokonstens historia
• CuratorLab, 60 credits.
Institutionen för interdisciplinära studier

Högskoleverket har granskat följande utbildningsplan:
• masterprogrammet i konst, hantverk, design, 120 högskolepoäng.
Vidare har följande kursplaner granskats:
• grundläggande digital videoredigering, 2 poäng
• konst-, design- och konsthantverkshistoria, 7 högskolepoäng
• figurteckning 2, 1,5 högskolepoäng
• perception/färg–ljus–rum, 4,5 högskolepoäng
• grundkurs i screentryck, 4,5 högskolepoäng
• Experience Design-labb, 7,5 högskolepoäng
• transdisciplinära studier, 18 högskolpoäng
• Reserach through Practice for CWCP students, 7,5 credits
• perspektiv från humaniora, 7,5 högskolepoäng
• färg- och ljusorientering, 4,5 högskolepoäng.
Högskoleverket har dessutom granskat följande utbildningsplaner vid
Konstfack:

• kandidatprogrammet grafisk design och illustration, 180 högskolepoäng
• kandidatprogrammet industridesign, 180 högskolepoäng
• kandidatprogrammet inredningsarkitektur och möbeldesign, 180 högskolepoäng
• kandidatprogrammet keramik och glas, 180 högskolepoäng
• kandidatprogrammet textil, 180 högskolepoäng
• kandidatprogrammet ädellab/metallformgivning, 180 högskolepoäng
• lärarprogrammet, 270–300 högskolepoäng.
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Högskoleverkets bedömning

Högskoleverket anser att kurs- och utbildningsplaner är föreskrifter i den
mening som avses i 8 kap. regeringsformen, dvs. regler som är generellt til�lämpbara och bindande för såväl universitet och högskolor som studenter.
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 tio utbildningsplaner. Masterprogrammet i
konst, konsthantverk och design har nio olika inriktningar som ges vid olika
institutioner på Konstfack. Institutionerna för konst och interdisciplinära studier ansvarar för två av dessa inriktningar. För samtliga inriktningar anges
i utbildningsplanen som krav på förkunskaper att de sökande ska behärska
engelska i tal och skrift. Dessutom anges att utländska studenter med annat
modersmål än engelska ska visa dokumenterade kunskaper i engelska i tal
och skrift, t.ex. genom att bifoga ett Test of English as a Foreign Language
(TOEFL). Högskoleverket har efter besöket fått information om att det finns
krav på att dessa sökande måste ha ett visst antal poäng på TOEFL-provet,
som motsvarar kunskaper från gymnasieskolans kurs engelska kurs B. Denna
information finns endast på Konstfacks webbplats. Vad gäller övriga sökande,
dvs. de som inte är utländska sökande med annat modersmål än engelska,
anges endast att de sökande ska behärska engelska i tal och skrift.
Högskoleverket konstaterar att förkunskapskravet i engelska inte tydligt
anges i utbildningsplanen för masterprogrammet. För de sökande som är
utländska studenter med annat modersmål än engelska finns inte poängkravet på TOEFL-provet angivet i utbildningsplanen. Dessutom anges inte vilken
nivå på kunskaper i engelska som krävs för övriga sökande. Detta är inte förenligt med högskoleförordningens krav på att det i utbildningsplanen ska anges
de förkunskapskrav som gäller för att bli antagen till utbildningsprogrammet.
Vidare skulle det kunna innebära att olika krav ställs på sökande med olika
nationalitet. Utgångspunkten är att alla studenter som går på samma utbildning, oavsett nationalitet, ska behandlas lika. Detta innebär enligt Högskoleverkets uppfattning att samma krav ska ställas för samtliga sökande till ett
program eller en kurs.
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I utbildningsplanen för lärarprogrammet anges under rubriken Förkunskapskrav att bestämmelser om särskild behörighet återges i anmälningsbroschyren
från Verket för högskoleservice (VHS) samt i information från institutionen
för bildpedagogik. Högskoleverket konstaterar att det inte i utbildningsplanen
tydligt framgår vilket förkunskapskrav som gäller för att bli antagen till utbildningen. Detta strider mot 6 kap. 17 § första stycket 3 högskoleförordningen.
Högskoleverket konstaterar vidare att det i utbildningsplanerna för kandidatprogrammen konst, industridesign, inredningsarkitektur och möbeldesign,
keramik och glas, textil och ädellab/metallformgivning anges att urval görs
genom bedömning av bl.a. ”i vissa fall särskilda uppgifter”. I antagningsordningen för Konstfack anges att urval till utbildningsprogram på grundnivå
görs genom en konstnärlig bedömning av inlämnade arbetsprover och i vissa
fall intervjuer och/eller särskilda uppgifter. Högskoleverket anser att formuleringen särskilda uppgifter är för otydlig eftersom det inte klart framgår vad för
uppgifter som avses. Det är med hänsyn till studenternas rättssäkerhet och rätt
till förutsebarhet viktigt att urvalsreglerna är klart och tydligt formulerade.
Högskoleverket utgår från att Konstfack ser över utbildningsplanerna med
anledning av verkets påpekanden.
Konstfack har efter tillsynsbesöket lämnat följande kommentar. Utbildningsplanen för masterprogrammet i konst, konsthantverk och design har inför
nästa antagning förtydligats. I engelska krävs förkunskaper som motsvarar
engelska kurs B med lägst betyg godkänt. Utländska studenter med annat
modersmål än engelska ska visa dokumenterade kunskaper i engelska i tal
och skrift. Behörighet i enlighet med krav som anges för TOEFL eller IELTS
anges i poäng för respektive test.
Verket ser positivt på att Konstfack har förtydligat utbildningsplanen för
masterprogrammet.
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
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12. om antalet tillfällen för prov och praktik eller motsvarande utbildningsperioder för att bli godkänd är begränsat.
I kursplanen ska det också anges när kursplanen eller en ändring av den ska
börja gälla samt de övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter som behövs.
Föreskrifter i kursplaner om bl.a. examinationsform och betygsgrader utgör
grunden för examinatorns myndighetsutövning när han eller hon fattar beslut
om betyg. Reglerna har även till syfte att informera studenterna om vad som
gäller för en särskild kurs. Mot denna bakgrund är det viktigt att kursplanerna är tydliga.
I följande kursplaner anges inte om kursen är på grundnivå eller avancerad
nivå: video 1 (verkstadskurs för video), grundläggande digital videoredigering,
färg- och ljusorientering och CuratorLab.
I följande kursplan anges endast antalet poäng men inte det antal högskolepoäng som kursen omfattar: grundläggande digital videoredigering.
I följande kursplaner anges inte det antal högskolepoäng som kurserna
omfattar: video 1 (verkstadskurs för video) och fotografins och videokonstens historia.
För kursen video 1 (verkstadskurs för video) saknas flera uppgifter som ska
anges i en kursplan och dokumentet rubriceras kursbeskrivning. Kursen saknar
således en egentlig kursplan.
I kursplanen för tematiska studier och färdighetskurser anges att kursen
omfattar 16,5 högskolepoäng och kurser om minst 6 högskolepoäng. I rubriken
till kursplanen anges att kursen omfattar 16,5 + > 6 högskolepoäng. Högskoleverket anser att detta är i strid med 6 kap. 15 § 3 högskoleförordningen eftersom det inte klart framgår hur många högskolepoäng som kursen omfattar.
Av 6 kap. 15 § första stycket 7 högskoleförordningen framgår att den kurslitteratur eller de läromedel som ska användas ska anges i kursplanen. I kursplanen för rörlig bild anges att ”ytterligare kurslitteratur bestäms i samråd med
studenterna”. Högskoleverket anser att detta inte är förenligt med bestämmelsen. I många kursplaner hänvisas till en separat litteraturlista, men vid granskningen saknades listorna. Enligt Högskoleverkets uppfattning är det möjligt
att ange litteraturen i en bilaga, men alla bilagor ska medfölja kursplanen.
Högskoleverket konstaterar att det i flera kursplaner inte framgår de krav
på förkunskaper och andra villkor utöver grundläggande behörighet som gäller för att bli antagen till respektive kurs. I kursplanerna skriva i ateljén, foto
A – introduktion och rörlig bild hänvisas det endast till anmälningskatalogen
från Verket för högskoleservice (VHS). I kursplanerna för tematiska studier
och färdighetskurser och färg- och ljusorientering är det otydligt vilka krav som
uppställs. Detta strider mot 6 kap. 15 § första stycket 8 högskoleförordningen.
Enligt 6 kap. 15 § 9 högskoleförordningen ska formerna för att bedöma
studenternas prestationer framgå av kursplanen. Högskoleverket konstaterar
att flera kursplaner som har inhämtats från institutionen för interdisciplinära
studier uppvisar brister i detta avseende. I kursplanerna för grundkurs i screen-
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tryck anges att ”formerna för bedömning relateras till kursens mål och fastställs av kursansvarig lärare efter samråd med kursens övriga lärare”. Snarlika
formuleringar finns i kursplanerna för perception/färg–ljus–rum och färg- och
ljusorientering. Vidare anges det i kursplanerna för grundläggande digital videoredigering och figurteckning 2 att ”formerna för bedömning av studenternas
arbete och lärande relateras till målen och beslutas av ansvarig lärare i samråd
med studenterna i anslutning till kursstarten”. Högskoleverket anser att föreskrifterna måste preciseras för att bättre uppfylla högskoleförordningens krav.
I kursplanerna för grundläggande digital videoredigering, video 1 (verkstadskurs för video), skriva i ateljén, foto A – introduktion, fotografins och videokonstens historia, rörlig bild och tematiska studier och färdighetskurser anges det inte
när kursplanerna börjar gälla.
Dessutom anges det i kursplanen för perspektiv från humaniora att varje
student har rätt till totalt fyra tentamenstillfällen per moment. Att begränsa
antalet provtillfällen till totalt fyra per moment strider mot 6 kap. 21 § högskoleförordningen. I bestämmelsen anges bl.a. att om högskolan begränsar
antalet provtillfällen ska de bestämmas till minst fem.
Kursplaner på engelska

Kursplanerna Art in the Public Realm, Individual Project, Individual Project,
CuratorLab och Reserach through Practice for CWCP students finns tillgängliga
enbart på engelska.
Det är möjligt att ge kurser på engelska inom den svenska högskolan. Högskoleverket anser att det som anges i kursplaner är föreskrifter i den mening
som avses i 8 kap. regeringsformen. Det är en grundläggande princip att föreskrifter utfärdade av en svensk myndighet ska vara skrivna på svenska, vilket
numera framgår av 10 § språklagen (2009:600). Kursplanerna måste därför
vara på svenska, liksom kursernas namn. Det är dock rimligt att det finns
översättningar till engelska, eller annat relevant språk. Om Konstfack vill att
kursplanerna ska finnas på engelska får Konstfack därför översätta de svenska
kursplanerna.
Restsystemet

I den tidigare nämnda kursbeskrivningen för kursen video 1 (verkstadskurs för
video) anges under rubriken betygskriterier att studenter som genom för hög
frånvaro har restpoäng eller inte har fått godkänt på kursen, behöver gå om
kursen i sin helhet vid nästa möjliga kursstart.
Studentkåren har i sitt svar till verket angett att kåren fått kännedom om
att det vid vissa institutioner har förekommit att högskolepoäng har använts
ungefär som betyg. Lärare skulle vid examinationen av kurser godtyckligt ha
delat ut fler högskolepoäng till studenter som har presterat bättre och färre till
dem som har presterat sämre.
Vid besöket uppgav representanterna för studentkåren bl.a. följande. Det
förekommer att institutionerna ger studenterna poäng trots att de inte har
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fullgjort hela kursen. Studenterna har bara gjort vissa moment och lärarna ger
därför kompletterande uppgifter. På studiedokumentationen står ett R för rest,
i stället för betyget godkänd eller underkänd. För studenterna är förfarandet
rättsosäkert eftersom de inte vet hur läraren har kommit fram till poängsättningen och hur mycket de behöver komplettera. Detta kanske ordnar sig när
Ladok införs.
Vid besöket uppgav Konstfack att det kan vara kommunikationsproblem
på grund av oklara kursplaner och ovana gästprofessorer. Att man kan få
extra poäng är inget som prefekterna kände till när ledningen vid Konstfack
med anledning av kårens påpekande tog upp frågan. Rättssäkerheten för bl.a.
betygsrapporteringen kommer att förbättras när man går från ett manuellt
system till Ladoksystemet. Konstfack har endast betyget godkänt och underkänt, förutom lärarutbildningen som även har väl godkänt. Det finns en obenägenhet att underkänna, eftersom det är svårt att få samma lärare igen. I
praktiken ställs endast krav på närvaro för att bli godkänd och det tar tid att
ändra gamla mönster.
När Högskoleverket aktualiserade frågan vid de två institutionerna som verket besökte framfördes från personalen bl.a. följande. Restbegreppet används
inte såsom kåren beskriver det. Institutionerna ger inte högskolepoäng som
betyg utan studenterna får högskolepoäng först när de har fullgjort hela kursen. Däremot förekommer så kallad rest. När studenten inte har gjort vissa
moment på en kurs får han eller hon möjlighet att göra de moment som saknas, men förfarandet kommer att försvinna i och med införandet av Ladoksystemet. Restsystemet har uppstått för att studenterna annars skulle riskera
att inte få något studiemedel. Kravet på närvaro som ett examinationskriterium för att bli godkänd kan ifrågasättas. Lärosätet behöver utveckla examinationskriterierna.
Högskoleverket konstaterar att ett system med så kallad rest eller restpoäng
tycks förekomma på Konstfack. Det står dock inte helt klart för verket hur
systemet fungerar och i vilken utsträckning det används. Såsom verket förstår
företeelsen får en student som inte har fullgjort en kurs göra en komplettering,
en s.k. rest. Studenten tycks samtidigt få ett visst antal högskolepoäng för det
han eller hon redan har presterat och resterande poäng när kompletteringen
utförts. Dessa poäng bestäms av läraren.
Enligt Högskoleverket kan en ordning som står i överensstämmelse med
bestämmelserna i högskoleförordningen vara att dela upp kursen i delar som
var och en ger ett antal högskolepoäng. Inget hindrar heller att högskolan ger
en student som ligget nära gränsen för godkänt betyg en kompletterande uppgift, om kompletteringsförfarandet regleras i kursplanen (jfr verkets beslut den
11 februari 2009, reg.nr 31-4806-08). Företrädarna för Konstfack och studentrepresentanterna är överens om att restsystemet kommer att försvinna i och
med införandet av Ladok. Högskoleverket förutsätter att högskolan uppmärksammar problemet bl.a. i samband med att Konstfack ser över kursplanerna.
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Konstfack har efter tillsynsbesöket lämnat bl.a. följande kommentar. Konstfack ser allvarligt på studentkårens uppgift om att kursplaner inte alltid finns
till de kurser som ges. Det ska nu inte vara möjligt med de nya rutinerna som
infördes inför höstterminen 2009. Konstfack vill ändå påpeka att kursbeskrivningar är ett viktigt dokument för studenter och lärare. Det är tydligt angivet
i Vägledning för arbete med kursplaner vilka uppgifter som ska finnas i kursplaner och vilka uppgifter som ska anges i kursbeskrivningar. Med en riktig
användning av dessa båda dokument ska alla krav på rättssäkerhet, tydlighet
och flexibilitet kunna uppnås samtidigt.
Högskoleverket har inga invändningar mot att det finns kursbeskrivningar
med information om en kurs. Verket konstaterar dock att en kursbeskrivning
aldrig kan ersätta högskoleförordningens krav på en kursplan med bindande
föreskrifter om kursen.

Examensärenden och frågor om tillgodoräknande
Högskoleverket har frågat högskolan 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.
Konstfack har bifogat dokumentet Regelsamling för grundutbildning som
innehåller riktlinjer om tillgodoräknanden och lokala regler om examen.
Dokumentet fastställdes den 28 januari 2008 och reviderades den 9 juni 2008
av rektorn.
Konstfack har svarat bl.a. följande. Konstfacks Regelsamling för grundutbildning finns tillgänglig på intranätet. Av regelsamlingens avsnitt 7 och 10
framgår beslutsordningen för examensärenden och ärenden om tillgodoräknanden. Studentkansliet utfärdar examensbeviset på begäran av studenten.
Examensbevisen skrivs under av rektorn och av prefekten/professorn vid den
institution som anordnat utbildningen.
Av regelsamlingen framgår också att en skriftlig ansökan om tillgodoräknande av en kurs eller ett moment i en kurs lämnas till den kursansvariga
institutionen och att beslut fattas av institutionen. Beslutet inklusive ansökan
lämnas till studentkansliet.
Konstfack har bifogat två blanketter, en för examensansökan och en för
ansökan om tillgodoräknande.
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 9–1 §§ 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).
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Rektorn har befogenhet att besluta om examensbevis och har inte delegerat
denna beslutanderätt. Denna ordning bekräftas av Högskoleverkets granskning av examensärendena (se avsnittet Handläggningstider).
Högskoleverket har kunnat konstatera att Konstfack inte har något eget
dokument som betecknas examensordning. Verket har tagit del av Regelsamling för grundutbildningen, särskilt avsnitten 7 och 10, och har följande
anmärkningar.
Under rubriken Tillgodoräknande av kurs, avsnitt 7.2, står det att om studenten vill överklaga ett beslut om tillgodoräknande ska det göras skriftligen
till den kursansvariga institutionen. För att ge en helt korrekt information och
visa att överklagandet går till en instans utanför Konstfack bör det stå att överklagandet ska ställas till Överklagandenämnden för högskolan, men lämnas
till den kursansvariga institutionen.

Antagningsordning
Högskoleverket har frågat om högskolans styrelse har beslutat om en antagningsordning. Verket har också begärt att få högskolans antagningsordning
och frågat hur den hålls tillgänglig.
Högskolan har svarat bl.a. följande. Högskolans styrelse fattar beslut om
antagningsordningen inför varje läsår. Antagningsordningen, som är en bilaga
till arbetsordningen, har bifogats. Den hålls tillgänglig för anställda och studenter via intranätet samt för sökande via externwebben. Den finns översatt
till engelska för utländska sökanden och utländska anställda.
Som ett stöd till Konstfacks olika antagningsgrupper lägger studentkansliet
upp särskild information om antagningsarbetet på intranätet.
Konstfack anser att antagningsordningen innehåller de regler som avses i
6 kap. 3 § andra stycket högskoleförordningen.
Avdelningen för utbildning och information har arrangerat obligatorisk
utbildning för de lärarrepresentanter som ingår i antagningsgrupperna. Då
antagningen vid Konstfack till stor del görs lokalt av särskilt utsedda antagningsgrupper har även Konstfacks kalendarium för antagningsarbetet skickats
till Högskoleverket.
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 11 december 2008 har fastställt
dokumentet Konstfacks antagningsordning för antagning till grundutbildning
läsåret 2009/10. Antagningsordningen innehåller regler om utbildning på såväl
grundnivå som avancerad nivå. Högskoleverket anser att benämningen ska
uppdateras med de i högskolelagen angivna begreppen.
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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 hålls tillgänglig för
anställda och studenter via intranätet samt för sökande via externwebben.
Den finns även översatt till engelska för utländska sökanden och utländska
anställda. Kravet i högskoleförordningen på tillgänglighet är därmed uppfyllt.
Lokala regler i antagningsordningen

Högskoleverket har granskat högskolans antagningsordning utifrån förutsättningen att det ska vara möjligt för sökande och studenter att ta del av de lokala
behörighets- och urvalsregler som tillämpas vid aktuell antagning.
När det gäller reglerna om särskild behörighet hänvisar Konstfack i antagningsordningen till programmens utbildningsplaner. Vid verkets granskning
av utbildningsplanen för lärarprogrammet har verket dock noterat att det inte
heller i utbildningsplanen uttryckligen anges vilka särskilda kunskaper som
gäller för att bli antagen (se avsnittet Kursplaner och utbildningsplaner). Högskoleverket konstaterar således att informationen om de regler för särskild
behörighet som Konstfack tillämpar för att bli antagen till högskolan är svårtillgänglig och att det inte är möjligt att genom antagningsordningen ta del
av reglerna.
I avsnittet 4.2 Grundläggande behörighet anges åldersgränsen 18 år för att
den sökande ska bli antagen. Något sådant krav finns inte i högskoleförordningens bestämmelser om grundläggande behörighet. Den 1 januari 2009
trädde diskrimineringslagen (2008:567) i kraft. Lagen innehåller ett förbud
mot åldersdiskriminering. Det är Diskrimineringsombudsmannen som har
tillsyn över att lagen följs.
I avsnitt 6 Antagning till specialstudier/individuellt utbildningsprogram (specialstudent) har Konstfack bestämmelser om individuella studier. Högskoleverket har i ett beslut den 22 december 2008 (reg.nr 31-2692-08) behandlat frågan om antagning till specialstudier. Innebörden av denna typ av utbildning
framstår som oklar för verket och tillräckligt underlag saknas för en bedömning av frågan i denna rapport. Det förefaller dock tveksamt om de lokala
reglerna är förenliga med bestämmelserna i högskoleförordningen. Konstfack
har emellertid i det nämnda tillsynsärendet hänvisat till att man kommer att
se över antagningen av specialstudenter. Högskoleverket utgår därför att så
sker och att högskolan även prövar om förfarandet är förenligt med gällande
bestämmelser.
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För kommentarer till överklagandehänvisningen under rubriken 6 Överklagande hänvisas till avsnittet Överklagandehänvisning i denna rapport.
Högskoleverket ifrågasätter att det på anmälningsblanketten står att ofullständiga ansökningar inte kommer att behandlas (se verkets bedömning under
rubriken Ärenden med sent inkomna ansökningshandlingar i avsnittet Formella
krav på högskolans beslut).
Sammanfattningsvis konstaterar Högskoleverket att antagningsordningen
inte helt uppfyller de krav som anges i 6 kap. 3 § andra stycket högskoleförordningen.
Konstfack har efter tillsynsbesöket lämnat bl.a. följande kommentar. Konstfack har valt att tillämpa åldersgränsen 18 år eftersom minderåriga i vissa föreskrifter förbjuds att vistas i miljöer som kan medföra risk för olycksfall eller
för överansträngning eller annan skadlig inverkan på den minderåriges hälsa
eller utveckling. Av diskrimineringslagens avsnitt om utbildning framgår att
förbudet inte hindrar särbehandling på grund av ålder, om den har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå
syftet. Konstfack har 46 verkstäder, studior och laboratorier med utrustning
som står till studenternas förfogande efter genomgången s.k. körkortsutbildning. Som exempel kan nämnas hantering av explosiva eller giftiga kemikalier
eller bandsåg och andra maskiner i respektive verkstad. Vissa körkortskurser
är obligatoriska i de program som ges på grundnivå.
Högskoleverket konstaterar att bestämmelserna i högskoleförordningen inte
ger utrymme för att uppställa något ålderskrav för att bli antagen till en utbildning, och att kraven på en god arbetsmiljö får lösas i de situationer där detta
är aktuellt.

Anstånd och studieuppehåll
Högskoleverket har frågat var i högskolans organisation ärenden om anstånd
och studieuppehåll handläggs samt om högskolan har några egna regler eller
riktlinjer i sådana frågor.
Konstfack har svarat bl.a. följande.
Studentkansliet beslutar om anstånd med att påbörja studier. Beslut om
medgivande till studieuppehåll tas av respektive institution. De regler och riktlinjer som tillämpas vid Konstfack finns angivna i dokumentet Regelsamling för
grundutbildning. Information om reglerna finns också på blanketterna. Regler
för anstånd med att påbörja studier ingår dessutom i antagningsordningen.
Konstfack har bifogat blanketter för anstånd med att påbörja studier och
studieuppehåll. Blanketterna finns tillgängliga för anställda och studenter via
intranätet samt för sökande via externwebben.
Högskoleverket har granskat Konstfacks regler om anstånd och studieuppehåll. Högskoleverket har också vid besöket på högskolan slumpvis valt ut
och granskat sju ärenden om anstånd med att påbörja studier. Ärendena avser
åren 2007 och 2008. Verket har även slumpvis valt ut nio ärenden från åren
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2007–2009 som gällt ansökan om studieuppehåll. Ärendena har handlagts vid
institutionen för konst respektive institutionen för interdisciplinära studier.
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.
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 ska 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 ska 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 ute-
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lämnas 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 en eventuell avvikande mening.Högskolans 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.

Högskoleverket konstaterar att Konstfacks lokala regler (regelsamling för
grundutbildningen samt antagningsordningen) mest består av referat av
bestämmelser i högskoleförordningen respektive verkets föreskrifter. Att i
lokala regelsamlingar referera innehållet i nationella bestämmelser är inte fel.
Det bör dock tydligt framgå av högskolans lokala regelsamlingar när hänvisningar sker till förordningsbestämmelser och Högskoleverkets föreskrifter respektive till lokala regler. Annars är det svårt att skilja de överordnade,
nationella föreskrifterna från de myndighetsinterna reglerna som högskolan
själv har beslutat.
Granskade ärenden om anstånd

I flera granskade ärenden har ansökan om anstånd avslagits. Någon motivering har inte lämnats. Det framgår inte heller av handlingarna huruvida information om hur man överklagar avslagsbesluten har lämnats till de sökande.
Vid besöket på Konstfack framkom att de granskade anståndsärendena är
skrivna på äldre blanketter och att en ny blankett ska användas i framtiden.
Om en ansökan om anstånd avslås bör högskolan i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser även ange skälen för beslutet, dvs. motivera avslagsbeslutet. Högskoleverket utgår från att högskolan tillsammans med avslagsbesluten även lämnar en överklagandehänvisning, dvs. information om hur
man kan överklaga besluten.
Granskade ärenden om studieuppehåll

Med studieuppehåll avses ett uppehåll i studierna som har anmälts till högskolan av studenten. Om det finns särskilda skäl får högskolan medge att en
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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 uttryckligt avslagsbeslut
fattas och överklagandehänvisning lämnas.
I samtliga de granskade ärendena om studieuppehåll har en särskild blankett använts. Under rubriken Institutionens beslut finns två kryssrutor för
beslutsfattaren att välja mellan. Vid den första rutan anges ”Studieuppehåll
beviljas. Särskilda skäl medger att plats reserveras för återkomst ht ….”. Vid
den andra kryssrutan anges ”Tillfälligt studieavbrott ska registreras. Angivet
skäl medger ej att plats reserveras till önskad termin för återinträdet. Återinträde ht … beviljas i mån av plats.”.
Högskoleverket konstaterar att texten vid den andra kryssrutan har en missvisande lydelse. Formuleringen innebär egentligen att högskolan har ansett
att den sökandes skäl inte varit tillräckliga för att medge studieuppehåll med
platsgaranti. Under sådana omständigheter borde i stället ett tydligt avslagsbeslut ha formulerats vid den andra kryssrutan.
En överklagandehänvisning ska också bifogas alla beslut som kan överklagas och som inte har bifallits fullt ut av högskolan. Detta gäller även beslut om
studieuppehåll där högskolan har funnit att det inte finns sådana särskilda skäl
som ger rätt till platsgaranti. Det framgår inte av handlingarna i de granskade
ärendena om sådana överklagandehänvisningar har lämnats.
Vid besöket på Konstfack framkom att en ny blankett för studieuppehållsärenden håller på att tas fram vid högskolan. Högskoleverket ser positivt på
detta och förutsätter dels att den nya blanketten innehåller tydliga beslutsformuleringar, dels att överklagandehänvisningar lämnas vid avslagsbeslut.
I avsnittet Formella krav på högskolans beslut lämnas ytterligare synpunkter.

32

Förordningen om uppdragsutbildning
vid universitet och högskolor
Uppdragsutbildningens omfattning
Högskoleverket har frågat om högskolan 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 högskolan har
fastställt några riktlinjer har verket bett att få del av dem.
Konstfack har svarat bl.a. följande.
a) Nej, högskolan anordnar ingen uppdragsutbildning som omfattar mer
än 60 högskolepoäng.
b) Det har inte varit aktuellt att underrätta Högskoleverket om sådan uppdragsutbildning.
c) Konstfack följer förordningen om uppdragsutbildning vid universitet och
högskolor. Högskolan har dock inte fastställt riktlinjer för sin uppdragsutbildning enligt Högskoleverkets föreskrifter. Konstfacks policy för samverkan och
externa relationer bifogas då den delvis är relevant vid uppdragsutbildning.
Enligt Konstfacks årsredovisning för 2008 uppgick högskolans intäkter från
uppdragsutbildning under året till sammanlagt 456 000 kronor.
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 rapportserie 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 verkets föreskrifter 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 verkets föreskrifter 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 har tagit del av Konstfacks policy för samverkan och externa
relationer. Innehållet i dokumentet har viss relevans för uppdragsutbildning
och kan delvis anses utgöra sådana riktlinjer som avses i Högskoleverkets föreskrifter. Omfattningen av uppdragsutbildningen vid högskolan är visserligen
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förhållandevis begränsad, men Konstfack bör ändå fastställa särskilda riktlinjer för verksamheten. Högskolan måste också se till att studenter och andra
lätt kan få information om inriktningen och omfattningen av högskolans
uppdragsutbildning. Högskoleverket utgår från att detta sker.
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Förordningen om redovisning av studier
m.m. vid universitet och högskolor
Information till de studerande
Högskoleverket har frågat högskolan om hur man informerar den sökande
om registrering och behandling av personuppgifter som sker i samband med
antagning till utbildning. Verket har även bett högskolan bifoga informationsmaterial om sådant finns.
Högskolan har svarat att följande information har publicerats för sökande
på externwebben under rubriken Ansökningshandlingar behandlas i automatiserat register. ”Enligt personuppgiftslagen (1998:204) och förordningen om
redovisning av studier vid universitet och högskolor (2001:1133) kommer ansökningshandlingar att behandlas i automatiserat register.” Konstfack kommer
framöver att lägga in denna information i det tryckta informationsmaterialet.
För redan antagna studenter finns information på intranätet om alla uppgifter som registreras i studiedokumentationssystemet. Studenterna informeras
också om hur de kan få registerutdrag.
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 omfattar den information som ska lämnas enligt personuppgiftslagen (1998:204).
I 23 § personuppgiftslagen anges att den personuppgiftsansvarige självmant
ska lämna den registrerade information om behandlingar av uppgifter om
personen, om uppgifterna har 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.
På studera.nu finns ett exempel på den information som ska lämnas enligt
i 1 kap. 4 § förordningen om redovisning av studier m.m. vid universitet och
högskolor. I Konstfacks information saknas bl.a. uppgift om möjligheten till
rättelse enligt personuppgiftslagen. Även denna information borde lämnas på
ansökningsblanketten och på webbplatsen.
Högskoleverket utgår från att högskolan beaktar verkets synpunkter.
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Funktionshindrade studenter
Information och stöd
Högskoleverket har frågat Konstfack vilka åtgärder högskolan 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 Konstfack 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.
Konstfack har svarat bl.a. följande. Vid introduktionsdagar för nyantagna
informerar högskolan studenter om att det finns stödåtgärder för studenter med
funktionshinder samt ger exempel på åtgärder. Även nyanställda inbjuds att
delta vid dessa tillfällen. Sökande och studenter med funktionshinder uppmanas också att vända sig till Konstfacks samordnare via högskolans webbplats,
intranätet och i Konstfacks tryckta kataloger. Konstfacks erfarenhet vad gäller funktionshinder rör hittills främst dyslexi, hörselskador, rörelsehinder och
psykiska funktionshinder. I första hand är det samordnaren för studenter med
funktionshinder vid studentkansliet och personal på biblioteket som deltagit
i konferenser kring detta.
Vidare har Konstfack uppgett att det på biblioteket finns en särskild hylla
med information om olika former av funktionshinder och möjlighet till stöd
samt bifogat några av de foldrar som enligt högskolan ska finnas på denna
hylla, bl.a. Student med läshinder och Student och hörselskadad. Dessutom har
högskolan bifogat utdrag ur webbplatsen och intranätet, där information ges
om bl.a. att man kan vända sig till samordnaren om frågor kring funktionshinder.
Konstfack har svarat både ja och nej på frågan om högskolan i något fall har
nekat den hjälpsökande särskilt stöd och anfört följande. Konstfack har efter
konsultation med Stockholms universitet sagt nej till muntliga förfrågningar
om åtgärder som inte bedömts höra till högskolans ansvarsområde, exempelvis hjälpmedel i hemmet och ledsagare mellan hemmet och skolan. Konstfack
löste en begäran om ledsagning med andra medel, då de medel högskolan har
för funktionshinder inte var tillgängliga i detta fall. Konstfack var vid detta
tillfälle också behjälplig vid studentens kontakt med vården. På så sätt har högskolan hittills bidragit till att lösa studentens behov av stöd även i dessa fall.
Konstfack har gett följande exempel på när en psykiskt funktionshindrad
student har fått särskilt stöd för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. En
psykiskt funktionshindrad student kunde varken förflytta sig ensam i Konstfacks lokaler eller resa med kommunala färdmedel mellan hemmet och hög-
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skolan. Konstfack hjälpte studenten att ta kontakt med vårdcentralen vilket
medförde att han dels fick gå i beteendeterapi, dels fick färdtjänst. Konstfack
hade också kontakt med vården för att lösa vissa frågor. Inom Konstfack gavs
studenten sådant stöd att han kunde förflytta sig i lokalerna, vid måltider och
diverse andra tillfällen. I samråd med studentens handledare (ansvarig professor) gjordes en individuell anpassning av studiegången. Detta var ett mycket
lyckat exempel där studenten efter en längre sjukskrivning lyckades fullfölja
utbildningen i (nästan) normal studietakt.
Vid samtalet med samordnaren för studenter med funktionshinder uppgav
hon bl.a. följande. Hon har sedan 2006 arbetat som samordnare och sedan
dess har fler och fler studenter tagit kontakt med henne. Det gäller framför allt
studenter som har dyslexi och många av dem studerar på lärarutbildningen.
De flesta har en diagnos. För tillfället är en student under utredning, men alla
som behöver stöd får det. Studenterna får genom talboks- och punkskriftsbiblioteket (TPB) tillgång till anpassad studielitteratur. Konstfack hjälper till
med korrekturläsning och anteckningshjälp. Den student med psykiskt funktionshinder som högskolan omtalat i sitt svar till verket fick hjälp av studiekamraterna och personalen på studentkansliet när studenten skulle förflytta
sig inom Konstfacks lokaler. På de två introduktionsdagar som högskolan har
varje höst är samordnaren med och presenterar sig, så att studenterna ska veta
vem de ska vända sig till med frågor kring funktionshinder. Höstterminen
2008 kontaktades samordnaren av åtta nya studenter med funktionshinder.
Alla har haft diagnoser, två av dem har fibromyalgi. En av dem har ont i fingrarna och får därför anteckningshjälp. För att slippa drag sitter hon i ett växthus i Konstfacks lokaler. En student som har muskelbesvär har fått låna en
specialstol som samordnaren har köpt. Konstfack har inte behövt söka medel
från Stockholms universitet för pedagogiskt stöd.
Högskoleverkets bedömning

Den 1 januari 2009 slogs de fyra diskrimineringsombudsmännen samman
till en myndighet, Diskrimineringsombudsmannen. Då upphörde Handikappsombudsmannen och verksamheten flyttades över till den nya myndigheten. Samtidigt började diskrimineringslagen (2008:567) gälla, som ersätter
de gamla diskrimineringslagarna, bl.a. lagen (2001:1286) om likabehandling
av studenter i högskolan.
I 1 kap. 5 a § högskolelagen hänvisas till diskrimineringslagen. 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.
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I regleringsbrevet för budgetåret 2009 avseende universitet och högskolor
m.m. inom Utbildningsdepartementets ansvarsområde anges bl.a. följande.
Universitet och högskolor kan hos Stockholms universitet söka bidrag för särskilt pedagogiskt stöd för studenter med funktionshinder för de kostnader som
överstiger 0,3 procent av anslaget för grundutbildning.
Högskoleverket konstaterar att Konstfack på både sin externa och sin
interna webbplats har information om vem som kan kontaktas om man har
frågor kring funktionshinder. Information med exempel på stödåtgärder som
studenten kan få finns dock endast på Konstfacks interna webbplats, något
som vore lämpligt om det också framgick av den externa webbplatsen. På så
sätt får även eventuella sökande kännedom om att det faktiskt finns möjlighet att söka stöd och vilken form av stöd. Stödåtgärden hinner också ordnas
i tid till kursstart.
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Tryckfrihetsförordningen samt
offentlighets- och sekretesslagen
Allmänna handlingar och diarieföring
Handledning och information

Högskoleverket har frågat om Konstfack 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.
Konstfack har svarat att information om allmänna handlingar och diarieföring finns publicerad på Konstfacks intranät och att där även finns särskild
information om studiedokumentationssystemet riktad mot bl.a. studenter.
Konstfack har bifogat en utskrift av dessa webbsidor som rubriceras Registratur och arkivering respektive Offentlighetsprincipen.
Vidare har Konstfack uppgett bl.a. följande. Hos registratorn finns viss
litteratur om det skulle uppstå frågor om allmänna handlingar och diarieföring. Konstfack har ett manuellt diarieföringssystem. En arkivkonsult anlitades 2007/2008 för översyn av diarieföringen. Resultatet finns redovisat i en
rapport och i den påtalas en rad brister, bl.a. rörande kunskapsnivån i organisationen generellt. Planen att implementera ett nytt elektroniskt diariesystem
under hösten 2008 har förskjutits till våren 2009, i avvaktan på ett nytt ramavtal. I implementeringen av det nya systemet ingår införande av nya rutiner
och utbildning.
Personal från Konstfack deltog i den föreläsning om förvaltningsrätt som
Högskoleverket anordnade i november 2008. Konstfack arrangerade en obligatorisk kompetensutveckling för all personal den 2 april 2009. Professor Wiweka
Warnling Nerep från Stockholms universitet föreläste då om förvaltningsrätt.
Utöver detta deltar personer i vissa nyckelfunktioner i kompetensutveckling
som arrangeras i dessa frågor, bl.a. registratorsutbildning och utbildning om
sekretess och offentlighet för personal på studentkansliet.
Chefen för avdelningen för utbildning och information förklarade vid besöket
att många lärare endast arbetar omkring 50 procent på Konstfack och att det
då gäller att hitta särskilda former och rutiner för att informationen om verksamheten ska nå dem. Beträffande bl.a. e-posten har det varit upp till varje
chef att lösa frågan. De får kompetensutveckling en eftermiddag varje höst
och vår. Dessa kompetensutvecklingsdagar har olika teman.
Vid besöket på institutionerna uppgav bl.a. prefekterna att de hade gått den
förvaltningskurs som Konstfack anordnade med professorn från Stockholms
universitet.
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Utlämnande av allmänna handlingar

Högskoleverket har frågat om det finns beslut där utlämnande av en allmän
handling har vägrats och om Konstfack 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 Konstfack att beskriva rutinerna för handläggningen av ett sådant
ärende.
Konstfack har svarat nekande på frågan om det finns något beslut där högskolan avslagit en begäran om att lämna ut en allmän handling och har anfört
följande. Studentkåren har påpekat att utlämnande av handlingar i vissa fall
och på enskilda institutioner har dragit ut på tiden på ett oacceptabelt vis.
Konstfack har dock inte fått närmare information om dessa fall.
Vid verkets samtal med studentkårens representanter framkom att kåren inte
fått tillräckligt med konkreta exempel för att kunna gå vidare i frågan.
Konstfack har dessutom svarat att högskolan inte har några särskilda rutiner för handläggning av ärenden där högskolan vägrar att lämna ut allmänna
handlingar. Delegation saknas, varför rektorsbeslut skulle tas i dessa fall. Det
har hittills inte varit aktuellt.
Vid samtal med registratorn framkom att hon sällan får förfrågningar med
begäran om utlämnande av handlingar. Sådana frågor brukar skötas av chefen för avdelningen för utbildning och information eller rektorns sekreterare
(tidigare registratorn på Konstfack). Det har förekommit att någon har begärt
att få ut ansökningshandlingar i anställningsärenden. Registratorn har dock
aldrig vägrat lämna ut några handlingar. I tveksamma fall skulle hon kontakta
chefen för avdelningen för utbildning och information.
Chefen för avdelningen för utbildning och information upplyste om att den
uppsats som skrivits av en student som medier nyligen uppmärksammat har
lämnats ut. Det var inga svårigheter för lärarna på Konstfack att hantera frågan, men däremot var det kanske inte så oproblematiskt för studenten.
Vid samtal med företrädare för institutionen för konst framkom bl.a. följande. De flesta handlingar som begärs ut är offentliga och lämnas ut. Man
vet inte vem det är som för myndighetens räkning ska fatta beslut om att inte
lämna ut en handling. Vid ett tillfälle fick prefekten en begäran via e-posten
om att lämna ut namn- och adressuppgifter på en student. E-postmeddelandet
innehöll också hot. Efter diskussion med utbildningschefen lämnades meddelandet över till polisen.
Vid institutionen för interdisciplinära studier uppgav prefekten att det är studentkansliet som hanterar frågor om sekretess och att personer sällan vänder
sig direkt till institutionen. Allmänna handlingar lämnas ut om de är offentliga. Senast frågan om utlämnande var aktuellt gällde det bl.a. en students
uppsats och en kursplan. Dessa lämnades ut efter besked från den centrala
förvaltningen. Han vet inte om det är han som prefekt eller kanske rektorn
som för myndighetens räkning ska fatta beslut om att inte lämna ut en hand-
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ling, men om en sådan situation skulle uppstå skulle han kontakta den centrala förvaltningen.
Registrering

Högskoleverket har bett Konstfack 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.
Konstfack har svarat bl.a. följande. Registratorn tar emot en del av myndighetens inkommande post. Vissa handlingar lämnas vidare direkt till berörda
utan diareföring. De ankomststämplas oftast med en ”enkel” stämpel.
Inkommande handlingar diarieförs. Originalhandlingen kopieras och
expedieras till handläggaren, som ansvarar för att all skriftväxling som är av
vikt i ärendet skickas till registratorn för registrering. Handläggaren meddelar
när ärendet är avslutat.
När högskolan själv initierar ärenden vänder handläggaren sig till registratorn för att få ett diarenummer. Detta sker genom att själva handlingen eller
utkastet sänds till registratorn. Därefter återgår ärendet till handläggaren som
ansvarar för att allt som händer i ärendet skickas till registratorn.
Särskilda register finns för ekonomi (Agresso), löner (Palasso) och studentärenden (studiedokumentationssystemet) där ärenden om antagning och utfärdandet av examensbevis registreras. I samband med införandet av Ladok som
studiedokumentationssystem kommer även ansökan om examen att registreras.
Ansökningar om tillgodoräknande, anstånd och studieuppehåll diarieförs
av registratorn. Ärenden om examensbevis diarieförs vanligtvis inte, förutom
överklaganden. Registratorn diarieför ansökan och därefter skickas den vidare
till institutionen för beslut. Institutionen återsänder ansökan till registratorn,
efter fattat beslut, som expedierar en kopia av ansökan till studentkansliet, prefekten och till studenten. Originalhandlingen läggs i dossiern och avslutas. I
vissa fall har ansökan registrerats i efterhand, då ansökan har inkommit direkt
till institutionen. I dessa fall har institutionen informerat studenten, därefter
har beslutet diarieförts och först därefter distribuerats till studentkansliet som
svarar för studiedokumentationen. Diskussion om det lämpliga i detta har
förts med berörd institution. Antagning till kandidat- och masterutbildning
registreras vid studentkansliet.
Vid besöket upplyste registratorn om bl.a. följande. Registatorn har arbetat på Konstfack sedan 1997 och sedan 2007 som registrator. Hon arbetar 15
timmar i veckan. Rektorns sekreterare är back-up åt henne. Registratorn har
gått en grundläggande tredagarsutbildning på SIPU. Under sommaren har
man ett rullande schema mellan bl.a. rektorns sekreterare, personalchefen
och ekonomichefen.
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Registratorn diarieför alla överklagade ärenden, men det finns ingen särskild
dossier för dessa ärenden, utan de får samma diarienummer som ursprungsärendet. Det finns inga överklagade studentärenden från de senaste åren. Hon
tror dock att det förekommit på lärarutbildningen. Konstfack har utarbetat
blanketter för ansökan om tillgodoräknande, anstånd och studieuppehåll och
dessa ärenden diarieförs.
Högskoleverket granskade ärenden i det manuella diariet från år 2007 fram
till tiden för verkets besök. Verket tog stickprov utifrån de olika ärendetyperna
och utifrån vad som angavs i ärendemeningen. Verket tog stickprov på bl.a.
ärenden om antagning och anstånd.
I diariet fanns ett samlingsärende för år 2007 (dnr 91/51-07) respektive
ett för läsåret 2008/2009 (dnr 58/31-08). Båda rubricerades som sent inkomna
ansökningshandlingar. Samlingsärendena innehöll omkring tio antagningsärenden var. I flera antagningsärenden angavs att ansökan kommit in i rätt
tid, men att arbetsprovet kommit in för sent. I andra ärenden angavs att den
sökande hade kommit in i rätt tid med arbetsprovet, men att själva ansökan
kommit in för sent. Konstfack har i alla dessa fall meddelat de sökande att
de inte skulle komma att antas. Konstfack har inte lämnat några överklagandehänvisningar i dessa ärenden. Flera av de handlingar som kommit in
till Konstfack saknade ankomststämpel. (Se Högskoleverkets bedömning i
avsnittet Formella krav på högskolans beslut, under rubriken Ärenden med sent
inkomna ansökningshandlingar).
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 har tagit del av den information som enlig uppgift finns på
Konstfacks intranät benämnt Registratur och arkivering. Verket konstaterar att
den i stort innehåller sådan information som JK anser bör finnas i en handledning om allmänna handlingar och diarieföring. Genom att informationen
ligger på intranätet, vilket verket anser är lämpligt, kan alla anställda ta del
av informationen på ett lättåtkomligt sätt. Verket konstaterar vidare att högskolan arbetar för att informera de anställda om diarieföring och allmänna
handlingar. Verket ser positivt på detta.

42

Utlämnande av allmänna handlingar

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) trädde i kraft den 30 juni 2009,
då sekretesslagen (1980:100) upphörde att gälla. Några sakliga ändringar i förhållande till de bestämmelser som tas upp i denna rapport har dock inte gjorts.
I lagens 6 kap. regleras utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter
samt överklagande, jämför tidigare 15 kap. sekretesslagen.
En begäran om att ta del av en allmän handling ska enligt 2 kap. 14 §
tryckfrihetsförordningen göras hos den myndighet som förvarar handlingen.
Av 6 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen framgår följande. Har en
anställd vid myndigheten ansvar för vården av en handling, enligt arbetsordningen eller på grund av ett särskilt beslut, är det i första hand den anställde
som ska pröva om handlingen ska lämnas ut. I tveksamma fall ska den anställde
låta myndigheten göra prövningen, om det kan ske utan onödigt dröjsmål.
Om den anställde vägrar att lämna ut handlingen helt eller delvis ska den som
har gjort framställningen underrättas om detta. Den enskilde ska då också
informeras om möjligheten att begära myndighetens prövning och att det
krävs ett skriftligt beslut av myndigheten för att beslutet ska kunna överklagas.
Vidare framgår av 7 § att en enskild får överklaga myndighetens beslut
att inte lämna ut en handling, att lämna ut handlingen med förbehåll som
inskränker den enskildes rätt att röja innehållet eller annars förfoga över den.
Enligt 8 § får sådana beslut, i flertalet fall, överklagas hos en kammarrätt. Att
ett beslut som går att överklaga ska vara motiverat och förses med en anvisning
om hur det kan överklagas följer av 20 och 21 §§ förvaltningslagen.
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 bl.a. prefekterna framkom att de skulle kontakta utbildningschefen om de avsåg att vägra lämna ut en begärd handling. Det stod
dock inte klart för dem och andra inom organisationen vem det är som för
myndighetens räkning ska fatta ett beslut om att inte lämna ut en handling.
Högskoleverket anser därför att det vore lämpligt om detta klargjordes i något
dokument. En sådan upplysning skulle kunna ges i den information som högskolan redan har på intranätet. Att det är rektorn som på myndighetens vägnar
fattar beslut om att inte lämna ut en handling skulle även kunna klargöras i
en beslutsordning.
Hur man ska förfara när man inte avser att lämna ut en handling anges
tyvärr inte i den information som finns på intranätet. I den information som
handlar om offentlighetsprincipen vore en sådan beskrivning lämplig.
Med anledning av att en person i ett e-brev begärde att få ut personuppgifter
vill verket i detta sammanhang lämna följande information.
En myndighet ska på begäran av en enskild lämna uppgift ur en allmän
handling som förvaras hos myndigheten, om inte uppgiften är sekretessbelagd
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eller det skulle hindra arbetets behöriga gång. Denna uppgiftsskyldighet anges
i 6 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen. Den enskilde kan dock inte ställa
krav på att få en sådan begäran behandlad med samma skyndsamhet som gäller i fråga om att få ta del av den allmänna handlingen som sådan. Dessutom
saknas möjlighet att överklaga en myndighets beslut att vägra lämna uppgifter
ur en allmän handling.
Registrering

I 5 kap. 1 och 2 §§ offentlighets- och sekretesslagen regleras myndigheternas
skyldighet att registrera allmänna handlingar och vad registret ska innehålla.
I 1 § anges följande.
Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in till eller upprättats hos en myndighet, om inte annat följer av andra–fjärde styckena.
Om en myndighet hos en annan myndighet har elektronisk tillgång till en
upptagning för automatiserad behandling som är en allmän handling ska
handlingen registreras endast av den myndighet som gjort upptagningen tillgänglig för den andra myndigheten.
Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de hålls
ordnade så att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller
upprättats.
Om det är uppenbart att en allmän handling är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet, behöver den varken registreras eller hållas ordnad.

Enligt 2 § ska, beträffande handlingar som registreras enligt 1 §, det av registret framgå datum då handlingen kom in eller upprättades, diarienummer
eller annan beteckning handlingen fått vid registreringen, i förekommande
fall uppgifter om handlingens avsändare eller mottagare, och i korthet vad
handlingen rör.
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).
Högskoleverket kunde vid registraturen konstatera att flera handlingar i de
ärenden om antagning som ingick i samlingsärendena saknade ankomstdatum
(ankomststämpel). Vid granskningen av ärenden om anstånd med att påbörja
studierna (se avsnittet om handläggningstider) kunde verket också notera att
de ansökningshandlingar som kom in till Konstfack år 2007 saknade uppgift
om ankomstdatum (ankomststämpel). Sedan slutet av år 2008 har högskolan
dock ankomststämplat ansökningarna i dessa ärenden. Detta tycker verket är
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positivt då det underlättar för Konstfack att uppfylla kravet som ställs i 5 kap.
2 § första stycket 1 offentlighets- och sekretesslagen på att det av registret ska
framgå datum då handlingen kom in eller upprättades. Beräkningen av handläggningstiden underlättas också om handlingarna ankomststämplas. Det är
således lämpligt att sätta en ankomststämpel på alla inkommande allmänna
handlingar (jfr JO:s beslut 2004-03-09, dnr 4675-2003).
Konstfack har uppgett att diarieföringen av ärenden ibland sker i efterhand,
vilket också bekräftades vid verkets granskning av ärenden om studieuppehåll. 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 det nämnda beslutet från JO).

Posthantering
Högskoleverket har bett Konstfack 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.
Konstfack har svarat bl.a. följande. Viss post – t.ex. reklam, inbjudningar
och information – genomgår granskning och delas ut. Fysisk post adresserad
till högskolan (högskolans, institutionens eller avdelningens namn står före
den anställdes) lämnas till registratorn. Posten öppnas av registratorn eller av
en annan för postöppning utsedd person som bedömer om innehållet i breven
är allmän handling och om den ska diarieföras. Allmän handling som inte
ska diareiföras ankomststämplas och delas ut. Personadresserad fysisk post
(enskild tjänstemans namn före högskolans) lämnas till berörd person som ska
ta ställning till om handlingen är av allmän eller privat natur. Personadresserad post som inkommer i kuvert öppnas inte utan tjänstemannens medgivande. Ett skriftligt medgivande kan lämnas av den anställde till registratorn
som då kan öppna även denna post.
Konstfack har också uppgett följande. För e-post och fax gäller samma regler som för fysisk post. I de fall registratorn inte är mottagare måste e-postmottagaren själv avgöra om handlingen är av privat eller allmän natur och om den
bör lämnas till registratorn för diarieföring. Denna information om hantering
av post, e-post och fax finns publicerad på Konstfacks intranät.
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Vidare har Konstfack angående post som har adresserats till de anställda
personligen vid deras ledigheter eller annan frånvaro upplyst om följande.
Hantering av post under ledigheter eller annan frånvaro delegeras muntligt inom varje verksamhet. Konstfack har inte använt sig av fullmakter från
befattningshavare – men har infört den möjligheten. Rutiner rörande bevakningen av varandras e-postbrevlådor behöver tas fram.
Konstfack har ett antal funktionsadresser för e-post: bibliotek, rektor, registrator, studentkansli, helpdesk, service, info osv. Bevakning av sådan e-post
finns även under ledigheter.
Rektorns sekreterare har muntlig fullmakt att bevaka rektorns funktionsadress och privata adress samt registratorns e-post.
I dag är en variant att den anställde vänder sig till IT-enheten och begär
att chefen ska ha tillgång till e-posten under frånvaron, t.ex. vid längre sjukskrivningar.
Chefen för avdelningen för utbildning och information uppgav vid besöket
bl.a. följande. Frågan om hanteringen av e-posten togs upp på den föreläsning
i förvaltningsrätt som Konstfack ordnade i april 2009 och som var obligatorisk
för alla anställda. Konstfack kommer att fortsätta ha sådana kompetensutvecklingsdagar med olika teman. Tidigare har det varit upp till varje chef att
lösa frågan om bl.a. bevakning av e-post. Registratorn har med sin begränsade
arbetstid inte haft tid för informations- och utvecklingsfrågor. Rektorns sekreterare, som har fått en muntlig fullmakt, öppnar all personadresserad post till
rektorn, såväl pappersförsändelser som e-post.
Vid samtal med registratorn framgick bl.a. att den som ska vara ledig ger
en muntlig fullmakt till en kollega att öppna pappersförsändelser. Hon har
inte själv gett någon fullmakt för sin personliga e-brevlåda, som hon bevakar
hemifrån via webben.
Vid samtal med företrädare för institutionen för konst framkom att man har
semestermeddelanden, där en hänvisning görs till andra personer på institutionen. Alla kan läsa sin egen e-post hemifrån vid frånvaro. Man har inget fullmaktssystem. Vanliga pappersförsändelser blir liggande när alla har semester
mitt i sommaren. På institutionen välkomnar man ett system för hur e-posten
ska hanteras.
Vid samtal med företrädare för institutionen för interdisciplinära studier uppgav prefekten att han vid längre frånvaro även under sommaren brukar ”titta
in” på arbetsplatsen och att han med jämna mellanrum öppnar sin e-postlåda.
Han brukar dock inte öppna någon annans personadresserade post. Man har
inga rutiner för posthanteringen.
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 2668-
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2000) 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, jämför 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 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 ta del av försändelsen vid förfrågan. Det räcker
inte med att varje handläggare själv bevakar sin e-post. Konstfack måste ha
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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 rutiner för
hur de anställda ska hantera personadresserad post vid deras frånvaro. Det
gäller både vanliga pappersförsändelser och e-brev.
Högskoleverket finner att Konstfack, vilket högskolan var väl medveten
om, borde utarbeta riktlinjer och rutiner för hur de anställda ska gå till väga
med posten vid 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 Tillsynsbesöket vid Umeå universitet 2007 (Högskoleverkets rapportserie
2008:25 R).
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Förvaltningslagen och
myndighetsförordningen
Besök och öppethållande
Högskoleverket har bett högskolan att redogöra för hur den uppfyller kraven
på att myndigheter bl.a. ska ta emot besök och hålla öppet under vissa tider.
Högskolan har svarat bl.a. följande. Konstfacks reception och växel är öppna
vardagar 8.30–16.30. Under vecka 1, 26–32 och 52 är öppettiderna 9.00–11.30
och 12.30–15.00. Vid de dagar som är arbetstidsförkortade följer öppettiderna
arbetstidsförkortningen, t.ex. om arbetstidsförkortningen är 4 timmar så blir
öppettiderna 8.30–12.30. Under dessa öppettider lämnas upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens
verksamhetsområde. Personal finns då också på plats som kan ta emot besök,
svara på telefonsamtal, läsa av faxen samt ta hand om e-post som kommer in
via funktionsadressen info@konstfack.
Konstfack har också redogjort för den information som finns på Konstfacks webbplats under Adress och kontakt. Dessa uppgifter är bl.a. receptionens öppettider, studentkansliets e-postadress, registratorns telefontider, telefonnummer och e-postadress. Vidare anges om registraturen ”Fredag den 2
januari 2009, kl. 09–11, Måndag den 5 januari 2009, kl. 9–11”.
Högskoleverket har från Konstfack inhämtat uppgift att det är registraturens öppettider för klämdagarna som avses.
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 Konstfack har öppet och kan ta emot besök
enligt de krav som ställs i 5 § förvaltningslagen.

Handläggningstider
Högskoleverket har frågat var i Konstfacks organisation ärenden om antagning, tillgodoräknande och examensbevis handläggs och om Konstfack har
riktlinjer för hur lång handläggningstiden för olika ärenden bör vara. Verket
har vidare frågat Konstfack vad man anser vara en acceptabel handläggnings-
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tid 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.
Konstfack har svarat bl.a. följande. De olika institutionerna handlägger och
fattar beslut om ärenden om tillgodoräknande. Ärenden om examensbevis
utfärdas av studentkansliet och bevisen skrivs under av rektorn och prefekten,
eller professorn vid den institution som har anordnat utbildningen. Ärenden
om antagning handläggs av studentkansliet och beslut fattas av rektorn på
förslag från de antagningsgrupper som finns vid institutionerna.
Vidare har Konstfack hänvisat till dokumentet Regelsamling för grundutbildning. I dessa riktlinjer anges att handläggningstiderna för examensbevis inte
ska överstiga åtta veckor. Beslut om betyg ska meddelas studenten senast tre
veckor efter examinationstillfället.
Dessutom har Konstfack anfört att de normala handläggningstiderna för
överklaganden till Överklagandenämnden för högskolan är ett par arbetsdagar. De vanligaste överklagandena avser ärenden om anställningar och behörighet vid antagning till lärarutbildningen. Verket för högskoleservice (VHS)
handlägger ärenden om antagning till lärarutbildningen. Under de senaste
åren har det inte förekommit några överklaganden om behörighet vid antagning till utbildningar som leder till en konstnärlig examen.
Studentkåren har svarat följande. Handläggningen av ärenden om examensbevis har vid vissa institutioner tagit flera månader, vilket är oskäligt. Högskolepoäng för avklarade kurser har inte rapporterats till studieregistret i tid.
Detta har fått till följd att studenter har nekats studiemedel eftersom de inte
haft tillräckligt med högskolepoäng när de har ansökt om studiemedel. Trots
att studentkåren påpekade detta i en skrivelse till ledningen för Konstfack i
mars 2007 kvarstår problemet.
Examensärenden

Högskoleverket har vid besöket på Konstfack granskat 20 slumpvis utvalda
ärenden om utfärdande av examensbevis där examen meddelats från och med
den 28 januari 2008 till och med den 11 december 2008.
Vid besöket har Konstfack upplyst om att studenterna tidigare inte behövde
ansöka om examensbevis utan högskolan bevakade att examen utfärdades när
den sista kursen var slutförd och inrapporterad. Konstfack har nu tagit fram
en blankett för ansökan om examen som har börjat användas under år 2009.
Vidare upplyste Konstfack om att man har förbisett att till examensbeviset
för kandidatexamina bifoga den bilaga som beskriver utbildningen och dess
plats i utbildningssystemet (Diploma Supplement). Numera görs detta och alla
som inte har fått någon bilaga trots att de haft rätt till det kommer att få en i
efterskott. Rektorn fattar beslut om examen.
De granskade ärendena visar att examensbeviset i de flesta fall undertecknats av rektorn samma dag som den sista kursen examinerats. Förteckningen
av de kurser som ingår i examen, och som är en del av examensbeviset, är i sex
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ärenden utfärdad vid ett senare datum. Handläggningstiden har därför i de
fallen räknats från dagen då den sista kursen examinerades till och med dagen
då kursförteckningen utfärdades. Den genomsnittliga handläggningstiden för
dessa ärenden är drygt fem månader. Ett ärende hade en handläggningstid på
åtta månader om man tar hänsyn till kursförteckningen, men examensbevisat
hade utfärdats samma dag som den sista kursen var färdig. I övriga 14 ärenden
går det inte att ha någon uppfattning om handläggningstiderna.
Ärenden om tillgodoräknande

Av Konstfacks svar framgår att högskolan har delegerat rätten att fatta beslut
om tillgodoräknande av högskoleutbildning och annan utbildning till prefekterna efter samråd med kursledaren och berörda lärare. Besluten i ärenden
om tillgodoräknande av yrkesverksamhet och utbytesstudier är delegerade till
prefekterna.
Vid besöket på institutionen för konst har Högskoleverket frågat om beslut
om tillgodoräknande har fattats. Institutionen har upplyst om att det inte är
så ofta som någon begär tillgodoräknande. Några studenter har fått tillgodoräkna sig kunskaper i att hantera kameror såsom motsvarande moment där
dessa färdigheter lärs ut. En student på kandidatprogrammet fick tillgodoräkna sig det första årets studier eftersom hon läst ett år i England.
I det första fallet fanns inte några ansökningshandlingar eller skriftliga
beslut. I ärendet med studierna i England framgick det att studenten sökt till
kandidatprogrammet som vanligt och sedan antagits och fått påbörja studierna på årskurs två. Det fanns dock inget beslut om tillgodoräknandet. Eftersom det inte har funnits någon skriftlig dokumentation har det för verket inte
varit möjligt att granska handläggningstiderna. Konstfack har vid besöket
framhållit att det finns en blankett tillgänglig via intranätet men att institutionerna uppenbarligen inte använt den.
Vid institutionen för interdisciplinära studier hade institutionen nyligen fattat beslut i två ärenden om tillgodoräknande. I det ena ärendet hade institutionen beslutat att studenten fick tillgodoräkna sig studier i Kina som det
första årets studier på masterprogrammet i design. Studenten hade ansökt på
en blankett som var undertecknad den 22 april 2008 och beslutet hade fattats den 12 maj 2008. I det andra fallet hade en student fått tillgodoräkna sig
studier från Umeå universitet i konstvetenskap. Ansökan var komplett den 10
februari 2009, men den hade inte gjorts på en blankett. Beslutet hade tecknats
på ansökan och var fattat den 12 februari 2009.
Ärenden om anstånd och studieuppehåll

Högskoleverket har slumpvis valt ut och granskat sju ärenden om anstånd med
att påbörja studier. Ärendena avser åren 2007 och 2008. Diarienummer anges
på handlingarna i alla ärenden utom ett från år 2007. Ansökningshandlingarna från de senare ärendena år 2008 är ankomststämplade. Alla beslut är i
princip daterade. I ett fall från 2008 anges dock endast månad och år för beslu-
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tet; däremot finns det en påskrift för hand om tidpunkten för expedieringen.
Handläggningstiderna har mot denna bakgrund beräknats med ledning av
ankomstdatum eller ansökningarnas dateringar samt angivna beslutsdatum.
Fyra ärenden hade en handläggningstid på omkring en vecka, två av ärenden
hade en handläggningstid på omkring två veckor och ett ärende hade en handläggningstid på drygt sex veckor.
Verket har även slumpvis valt ut nio ärenden från åren 2007–2009 som
gällt ansökan om att fortsätta sina studier efter studieuppehåll. Ärendena har
handlagts vid institutionen för konst respektive institutionen för interdisciplinära studier. Med något undantag har alla ansökningshandlingar ankomststämplats och diarienummer antecknats. I något eller några fall tycks dock
det påstämplade datumet inte motsvara det datum då handlingen reellt inkom
till Konstfack. Den genomsnittliga handläggningstiden för de granskade nio
ärendena har i de flesta fall varit omkring en vecka eller kortare.
Rättning av prov

Vid besöket upplystes det om att det vid Konstfack väldigt sällan är fråga
om traditionella skrivningar, utan redovisningar av arbeten sker oftast vid ett
seminarium. Högskoleverket har slumpvis valt ut och granskat rättningstider
på kurser från institutionen för konst respektive institutionen för interdisciplinära studier.
De granskade kurserna vid institutionen för konst är Aftereffects, foto
D:reproduktion, grundkurs i screentryck, introduktionskurs i metallbearbetning, tänka och göra, digital bild A, Finalcut pro, foto A-introduktion, Happy
new ears och individuellt konstnärligt arbete 1. Den kortaste handläggningstiden är en dag och den längsta är 42 dagar. Den längsta rättningstiden sträcker
sig dock över jul- och nyårshelgerna. Genomsnittlig rättningstid är 18 dagar.
Vid institutionen för interdisciplinära studier granskades nio kurser, introduktionskurs i metall, fredagsföreläsningar, examensarbete, sommarprojekt,
Trendspotting in India, Environmental experience, Humanitarian, advanced
projects and seminars och Research through practice, EDG. Den kortaste
handläggningstiden är en dag och den längsta är 38 dagar. Den genomsnittliga tiden är 19 dagar.
Överklagade ärenden

Vid besöket hos registraturen avsåg Högskoleverket att granska handläggningstiderna för överklagade studentärenden från år 2008 fram till tiden för
verkets besök. Eftersom Konstfack använder ett manuellt system och inte har
en egen dossier för överklagade ärenden var det svårt att genomföra en granskning av dessa ärenden. Verket hittade inget överklagat ärende som hade överlämnats till ÖNH. Verket fick dock vid studentkansliet ta del av ett nyinkommet beslut från ÖNH i ett överklagat antagningsärende.
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Ärende som inte har överlämnats till ÖNH

Vid registraturen fann verket ett överklagat ärende där Konstfack avslog en
ansökan om anstånd med att påbörja studierna. I ärendet fanns en tjänsteanteckning som gjorts nästan en månad efter det att överklagandet inkom till
Konstfack. I tjänsteanteckningen anges att den klagande ville att överklagandet skulle glömmas bort.
Högskoleverkets bedömning

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).
Högskoleverket anser att handläggningstiderna för examensärenden normalt inte bör överstiga två månader. Det framgår också av Konstfacks riktlinjer att högskolan har samma uppfattning. Av de ärenden som granskats framgår det dock att handläggningstiderna för vissa ärenden är betydligt längre.
Högskolan uppfyller därmed inte kraven i 7 § förvaltningslagen. Detta är
också en fråga som studentkåren haft synpunkter på. Högskoleverket utgår
ifrån att Konstfack med sina nya rutiner för ansökan om examen arbetar för
att korta handläggningstiderna så att de håller sig inom de av högskolan uppställda reglerna.
Ärenden om tillgodoräknande

Handläggningstiden för de granskade ärendena är kort i de fall då det har gått
att granska. Däremot saknas beslutsunderlag i flera fall vilket gör att det är
svårt att ha någon uppfattning om handläggningstiderna generellt för ärenden
om tillgodoräknade. Högskoleverket utgår från att den nya blankett som finns
framtagen för ansökan och beslut om tillgodoräknande kommer att användas
på institutionsnivå.
Ärenden om anstånd och studieuppehåll

Högskoleverket har inget att anmärka mot handläggningstiderna för de granskade anståndsärendena. Inte heller har verket något att anmärka mot handläggningstiderna för de granskade ärendena om studieuppehåll. I de flesta fall
har handläggningstiderna varit föredömligt korta.
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Rättning av prov

Högskoleverket har i rapporten Rättssäker examination andra omarbetade upplagan (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 högskolans riktlinjer att Konstfack har samma uppfattning.
Verket finner att högskolan med en genomsnittlig handläggningstid om 18
respektive 19 dagar ligger inom det angivna intervallet.
Överklagade ärenden

Beträffande tiden för överlämnandet av ett överklagande har JO uttalat att
tiden i normalfallet inte bör överstiga en vecka när en omprövning inte har
företagits (se JO:s ämbetsberättelse 1998/99 s. 443). I det ärende som verket fick
ta del av vid studentkansliet var handläggningstiden en vecka (Konstfacks dnr
120/31-09). Överklagandet kom in till ÖNH den 6 april 2009 och begäran om
omprövning kom in till Konstfack den 30 mars 2009.
Ärende 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 konstaterar att det fanns ett överklagat ärende om anstånd
med att påbörja studierna. Konstfack har såvitt framkommit inte överlämnat
ärendet till överinstansen, ÖNH. I ärendet framgick att den klagande ville ta
tillbaka sitt överklagande.
Om en klagande tar tillbaka sitt överklagande ska också den frågan hanteras
av överklagandemyndigheten. Även om högskolan, som i detta fall Konstfack,
inte har hunnit överlämna ärendet till ÖNH ska högskolan snarast vidarebefordra återtagandet till ÖNH. Se Högskoleverkets rapport Högskolornas handläggning av överklaganden (Högskoleverkets rapportserie 2006:51 R).

Överklagandehänvisningar
Högskoleverket har bett Konstfack att ge in kopior av samtliga typer av överklagandehänvisningar som förekommer inom Konstfack. Högskoleverket har
vidare frågat om Konstfack har riktlinjer för hur överklaganden ska hanteras
och, om så är fallet, bett Konstfack att bifoga riktlinjerna. Högskoleverket har
dessutom frågat om det alltid finns en överklagandehänvisning vid negativa
beslut om examen och vid negativa beslut om tillgodoräknande.
Konstfack har svarat att det inte finns några riktlinjer för hur överklaganden
ska hanteras. Det anges dock i Konstfacks egna dokument som exempelvis
Regelsamling för grundutbildning och Antagningsordningen samt i blanketter
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för examensbevis och tillgodoräknande att överklagandehänvisning ska ges
vid negativa beslut som rör examensbevis och tillgodoräknande. Det finns
dock inte några negativa beslut om examensbevis. Vid negativa beslut om
tillgodoräknande får studenten vid delgivning av beslutet information om att
det går att överklaga beslutet. Studenten får däremot inte någon fullständig
överklagandehänvisning. Konstfack har bifogat överklagandehänvisningar för
ärenden om anställning och anstånd med att påbörja studierna.
Högskoleverket har vid tillsynsbesöket fått del av de överklagandehänvisningar som studentkansliet lämnar vid negativa beslut om antagning.
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. 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 högskolan
har lämnat till verket och lämnar följande synpunkter. I överklagandehänvisningarna anges att ”Konstfack sänder överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning”. Det korrekta är att beslutet ska ställas till Överklagandenämnden för högskolan.
Högskolverket rekommenderar dessutom Konstfack att ta fram mallar för
överklagandehänvisningar för samtliga kategorier av studentärenden som kan
överklagas. Som tidigare nämnts har Högskoleverket behandlat hanteringen
av överklaganden i rapporten Högskolornas handläggning av överklaganden.
För anställningsärenden har Konstfack bifogat dels det dokument som
anslås på Konstfacks anslagstavla, dels den överklagandehänvisning som
skickas ut till dem som sökt och inte fått anställningen. Enligt 22 § anställningsförordningen (1994:373) räknas tiden för överklagande av beslut om att
anställa någon från den dag då information om detta lämnades på myndighetens anslagstavla. I det dokument som anslås på Konstfacks anslagstavla
anges när beslutet har anslagits på anslagstavlan och att ett överklagande ska
ha inkommit inom tre veckor. I dokumentet anges dock inte från vilket datum
tiden för att lämna in ett överklagande ska räknas. Denna information finns
i de överklagandehänvisningar som skickas ut till de sökande som inte fått
anställningen. Högskoleverket anser att det även i dokumentet som anslås bör
framgå från vilket datum överklagandetiden börjar löpa.
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Se också vad verket skrivit om ärenden som saknar skriftliga överklagandehänvisningar i nästa avsnitt under rubriken Ärenden som saknar skriftliga beslut
och överklagandehänvisningar.

Formella krav på högskolans beslut
Högskoleverket har frågat om Konstfack anser att högskolan uppfyller de formella kraven på beslut.
Konstfack har svarat att högskolan uppfyller kraven. Det förekommer dock
att det saknas uppgifter om föredragande och vem som har varit med vid den
slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet.
Högskoleverket har granskat 10 slumpvis utvalda beslutshandlingar (protokoll) fattade 2008 och 2009 av utbildningsnämnden vid institutionen för
konst respektive institutionsstyrelsen vid institutionen för interdisciplinära studier. Även i övrigt har Högskoleverket granskat att de beslut som har valts ut
slumpvis vid tillsynsbesöket uppfyller de formella kraven på beslut. Redovisningen av denna granskning framgår under respektive avsnitt.
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.
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De granskade institutionsbesluten har protokollform och uppfyller i huvudsak myndighetsförordningens krav. Som Konstfack har påpekat saknas dock
regelmässigt uppgifter om föredragande och vem som eventuellt har varit med
vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet. Denna iakttagelse
gäller även för de granskade ärendena om anstånd och studieuppehåll. Som
framgår av 20 § myndighetsförordningen får Konstfack i sin arbetsordning
eller i särskilda beslut bestämma att vissa typer av ärenden inte behöver föredras. Har emellertid Konstfack inte beslutat om ett sådant undantag ska som
huvudregel föredragning ske i ett ärende. Uppgift om vem som varit föredragande i ärendet ska då anges i beslutshandlingen. Högskoleverket utgår från
att Konstfack ser över sina rutiner i denna fråga och i fortsättningen följer
bestämmelserna.
Högskoleverket noterar att ”institutionsstyrelsen” anges som beslutsfattare
i protokollen från institutionen för interdisciplinära studier. Konstfack har
efter tillsynsbesöket upplyst att detta organ är en sådan utbildningsnämnd
som anges i Konstfacks arbetsordning. Av flera skäl är det viktigt att beslutsorganen inom Konstfack använder de beteckningar som bestämts i högskolans centrala styrdokument. Verket utgår från att beslutsorganen anges med
korrekta beteckningar i framtiden.
Ärenden med sent inkomna ansökningshandlingar

Högskoleverket vill påpeka att det av 4 § förvaltningslagen (1986:223) framgår att varje myndighet ska lämna upplysningar, vägledning och annan sådan
hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen
ska lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art,
den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Bestämmelsen
innebär således att myndigheterna ska hjälpa enskilda att ta tillvara sin rätt i
förvaltningsärenden. Det kan till exempel gälla upplysningar om vilka kompletteringar som behövs i ett ansökningsärende. Serviceskyldigheten gäller i
princip oberoende av om någon har begärt hjälp eller inte (jfr Hellners, Malmqvist, Förvaltningslagen med kommentarer, 2 uppl., 2007, s. 68).
I flera antagningsärenden som Högskoleverket har granskat (se avsnittet om
registrering) har Konstfack beslutat att inte anta de sökande vars ansökningar
kommit in i tid, men vars arbetsprover enligt högskolan kommit in för sent.
Detsamma gäller sökande som har skickat in arbetsproven i tid, men inte själva
ansökan. Konstfack tycks i dessa ärenden inte ha upplyst de sökande om att
deras ansökningar har varit bristfälliga. Enligt Högskoleverkets mening borde
så ha skett, exempelvis genom en skrivelse där de sökande gavs möjlighet att
inom en viss tid komplettera sin ansökan. I detta sammanhang bör påpekas
att ett beslut om att den sökande är obehörig på grund av att denne inte har
styrkt sin behörighet i tid ska förses med en överklagandehänvisning.

57

Ärenden som saknar skriftliga beslut och överklagandehänvisningar

Högskoleverket konstaterar att det vid verkets granskning framkom att en
institution inte fattar skriftliga beslut om tillgodoräknanden. Konstfack har
uppgett att studenterna vid negativa beslut om tillgodoräknande inte får någon
skriftlig överklagandehänvisning utan endast muntligen får information om
att det går att överklaga beslutet. Högskoleverket konstaterar vidare att det
inte finns några skriftliga överklagandehänvisningar i andra typer av ärenden
bl.a. ärenden om anstånd och studieuppehåll.
Förvaltningslagen utgår från att myndigheter dokumenterar sina beslut,
även om det inte finns någon uttrycklig föreskrift om detta i lagen (se Hellner och Malmqvist, Förvaltningslagen med kommentarer, 2 uppl., 2007, s. 225).
Av 21 § förvaltningslagen framgår visserligen att det är möjligt att lämna en
överklagandehänvisning 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 på grund av att det
inte fanns något skriftligt beslut.
Högskoleverket anser att Konstfack ska dokumentera sina beslut om tillgodoräknande. Högskoleverket anser dessutom att det är mycket viktigt ur rättssäkerhetssynpunkt att Konstfack ger skriftliga överklagandehänvisningar vid
negativa beslut i ärenden om tillgodoräknande, anstånd och studieuppehåll.
Efter tillsynsbesöket har Konstfack uppgett att blanketter för ansökan och
beslut är under revidering samt lämnat följande förtydligande. Den blankett
som funnits för ansökan om anstånd och studieuppehåll är en dubbelsidig pdf.
På blanketten finns också plats för högskolans beslut. En överklagandehänvisning och information om vad som gäller för anstånd och studieuppehåll finns
på baksidan. Studenten skriver ut blanketten men lämnar vid ansökan bara
in framsidan till Konstfack.
Högskoleverket finner det positivt att Konstfack förbättrar sina blanketter.
Det räcker dock inte med att högskolan, i samband med att studenten söker
anstånd eller studieuppehåll, lämnar en allmän information om vad som gäller
för att överklaga. Studenten måste enligt 21 § förvaltningslagen, om beslutet
har gått henne eller honom emot, underrättas om hur man kan överklaga det.
Överklagandehänvisning ska således lämnas i samband med avslagsbeslutet.
Formella synpunkter på beslutshandlingarna

Av antagningsordningen och regelsamlingen för grundutbildningen framgår
att beslut i ärenden om anstånd och studieuppehåll fattas vid studentkansliet
respektive berörd institution. Av de dokument som Konstfack bifogat framgår
dock inte uttryckligen vem (dvs. vilken befattningshavare) vid dessa enheter
som har rätt att fatta de formella besluten. I de granskade ärendena om anstånd
och studieuppehåll har besluten fattats av en tjänsteman vid studentkansliet
respektive prefekterna. Konstfack har i sitt yttrande (under avsnittet Organisation) angett att det finns separata rektorsbeslut rörande en rad verksamhets-
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områden, vilka även inkluderar delegation av rätten att fatta beslut. Högskoleverket utgår därför från att det finns separata delegationsbeslut som anger
vem eller vilka som är beslutsfattare i ärenden om anstånd och studieuppehåll.
I annat fall måste Konstfack precisera sina delegeringar.
Det anförda gäller även besluten om tillgodoräknande där det i regelsamlingen endast anges att beslut fattas av institutionen.

Författningsenlig verksamhet
Högskoleverket har frågat vilka system högskolan har för att säkerställa att
verksamheten bedrivs författningsenligt.
Konstfack har svarat följande. Högskolans ledning ansvarar för att verksamheten redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt. Högskolestyrelsen
ansvarar för att det vid Konstfack finns en intern styrning och kontroll som
fungerar på ett betryggande sätt. För intern styrning och kontroll används
policyer, rutiner, avstämningar, egna rapporter, Riksrevisionen och Ekonomistyrningsverket (Hermes). Rektorsbeslut tas årligen om ansvar för de återrapporteringskrav som återfinns i regleringsbrev och andra förordningar. Riksrevisionen, som externa revisorer, utför granskning av högskolans verksamhet.
Förutom den årliga granskningen av årsredovisningen, utför Riksrevisionen
även löpande granskning av verksamheten under budgetåret. I samband med
besöken delges högskolan resultatet av granskningen i form av muntliga genomgångar. Dessutom kan högskolan erhålla minnesanteckningar, revisions-PM
eller vid allvarligare iakttagelser revisionsrapport. Besöken från Riksrevisionen
är värdefulla som stöd för att bedöma om verksamheten bedrivs med god styrning och intern kontroll och bidrar till att utveckla verksamheten.
Studentkåren har kommenterat frågan och anfört bl.a. följande. Kåren anser
att Konstfack inte har ett i alla delar tillfredsställande system för att se till att
verksamheten bedrivs författningsenligt. Högskolan har ingen egen anställd
jurist, utan anlitar en extern juristkonsult om det är påkallat av något särskilt
förhållande. Det löpande behovet av en rättslig infallsvinkel på verksamhetens
bedrivande är enligt kåren inte tillfredsställande tillgodosett.
Högskoleverkets bedömning

Av 3 § myndighetsförordningen framgår att myndighetens ledning ansvarar
inför regeringen för verksamheten och ska se till att den bedrivs effektivt och
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. Konstfack omfattas inte av kravet i 1 kap. 5 a § högskoleförordningen
om att ha en internrevision.
Det som Konstfack har redovisat i sitt svar är grundläggande för att verksamheten bedrivs författningsenligt.
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Verket har i rapporten 2001:27 R 20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet uttalat att det är nödvändigt att universitet och högskolor uppmärksammar behovet av juridisk kompetens inom administrationen. En särskild
anställd – som bl.a. har till uppgift att kontinuerligt följa upp verksamheten,
utbilda och ge stöd till personalen i dessa frågor – skulle kunna utgöra ett bra
stöd för att säkerställa att verksamheten bedrivs författningsenligt. Inte minst
studentkårens kommentar till frågan visar att det kan finnas skäl att överväga
detta. Högskoleverket har dock förståelse för att en mindre högskola med en
liten central förvaltning inte kan anställa alla de expertkompetenser som kan
behövas. Verket tycker därför att det är bra att högskolan tycks lösa detta
genom att åtminstone anlita externa experter vid behov.
Konstfack har i ett tidigare avsnitt redovisat att man haft en förvaltningsrättslig utbildning för personalen under april 2009. Högskoleverket ser positivt
på detta. Eftersom Konstfack har många lärare med tidsbegränsade anställningar som kanske inte alltid är bekanta med gällande regler kan det dock vara
lämpligt att ha återkommande utbildningar inom detta område.
Högskoleverket utgår från att Konstfack ser över de frågor som verket har
haft synpunkter på i de olika avsnitten. Högskoleverket har för avsikt att efter
minst ett år följa upp rapporten.
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Högskoleverket är en myndighet för frågor som rör universitet och högskolor.
Verket arbetar med kvalitetsbedömningar, tillsyn, uppföljningar, utveckling av
högre utbildning, utredningar och analyser, bedömning av utländsk utbildning
och studieinformation.

Läs mer på vår webbplats www.hsv.se.

