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Remiss av promemorian Avstängning av avgiftsskyldiga
studenter i högskolan som inte betalar studieavgifter
(Ert Dnr U2008/6308/UH)
Högskoleverket tillstyrker förslaget med nedan angivna reservationer.

På sidan tre, andra stycket i promemorian anges att beslut om avstängning på
grund av obetald studieavgift inte bör kunna fattas interimistiskt. Detta bör framgå
direkt av författningstexten.
I tredje stycket på samma sida anges att det saknas behov av att genast kunna
tillämpa ett beslut om avstängning. Högskoleverket tolkar det som att
disciplinnämndens beslut ska gälla först när det har vunnit laga kraft. Det betyder i
så fall att en disciplinnämnds beslut måste delges studenten för att man med
säkerhet ska kunna bestämma när avstängningsbeslutet har vunnit laga kraft.
Ökade administrativa och ekonomiska resurser måste då tas i anspråk för detta
arbete vid lärosätena. Det kommer att finnas praktiska svårigheter med att delge
studenter som är antagna till distansutbildningar och kan befinna sig i princip var
som helst i världen. Högskoleverket föreslår därför att disciplinnämndens beslut
ska gälla omedelbart. En student som blir avstängd kan begära hos
Överklagandenämnden för högskolan att disciplinnämndens beslut inhiberas i
avvaktan på nämndens slutliga beslut. På så sätt beaktas den avstängdes
rättssäkerhet. Om en disciplinnämnds beslut ändå inte ska gälla omedelbart bör
detta framgå direkt av författningstexten.
Högskoleverket föreslår att rektor får besluta om avstängningar i stället för
disciplinnämnden som föreslås i promemorian. Att tvingas kalla in hela
disciplinnämnden för dessa ärenden tar mycket resurser i anspråk, särskilt på små
lärosäten. Däremot finns rutiner för rektorsbeslut vid samtliga lärosäten.

Detta yttrande har beslutats av universitetskanslern Anders Flodström i närvaro
av huvudsekreteraren Lena Adamson, informationschefen Eva Ferndahl och
chefsjuristen Eva Westberg, efter föredragning av verksjuristen Karin Lindforss.
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