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Linköpings universitets åtgärder efter ett beslut av
Överklagandenämnden för högskolan
Bakgrund
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) fattade den 22 december 2015 beslut om en
TillsynsPM om lärosätenas hantering av Överklagandenämnden för högskolans
(ÖNH) ändringsbeslut (reg. nr 32-144-15). I tillsynspromemorian har UKÄ granskat
vilka åtgärder som universiteten och högskolorna vidtagit efter att ÖNH har prövat ett
överklagande och fattat ett ändringsbeslut, dvs. de fall där nämnden beslutat att bifalla
överklagandet eller att undanröja det överklagade beslutet och visa ärendet åter till
lärosätet. Totalt granskades 88 studentärenden (ärenden om antagning, tillgodoräknande, examensbevis samt anstånd och studieuppehåll) och anställningsärenden. I
79 ärenden hade högskolorna och universiteten följt ÖNH:s beslut, men i nio fall hade
lärosätena inte vidtagit några åtgärder, inte vidtagit de åtgärder som föranletts av
ÖNH:s beslut eller att det var oklart vilka åtgärder som vidtagits. Ett av dessa nio
ärenden gällde ett antagningsärende vid Linköpings universitet.
I tillsynspromemorian anges bl.a. följande.
Ärendet gäller ÖNH:s beslut den 3 juni 2014 (reg. nr 23-339-14) och Linköpings universitet. I ärendet
biföll ÖNH överklagandet. Linköpings universitet har i sitt svar till UKÄ den 28 april 2015 anfört bl.a.
följande. Ingen åtgärd har vidtagits. Efter kontakt med antagningsenheten och dokument- och
arkivenheten kan konstateras att ett administrativt misstag skett. Beslutet från ÖNH har sänts till
antagningsenheten i enlighet med universitetets rutiner, men ändringsbeslutet har inte noterats av mottagande handläggare varför någon åtgärd inte vidtagits. Den sökande kommer att så snart som möjligt
kontaktas för att informeras om det inträffade och för att ha en dialog om lämplig åtgärd. UKÄ
konstaterar att det gått nästan ett år mellan ÖNH:s beslut den 3 juni 2014 och Linköpings universitets
yttrande till UKÄ den 28 april 2015, utan att universitetet vidtagit någon åtgärd. Därtill var det först i
samband med UKÄ:s granskning som detta uppmärksammades av lärosätet.
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Med anledning av det som framkommit i tillsynspromemorian har UKÄ remitterat
ärendet till rektor för Linköpings universitet och anmodat lärosätet att yttra sig över
följande frågor.
1. Redogör för de åtgärder som Linköpings universitet har vidtagit för den
sökande.
2. Kommentera vilka åtgärder universitetet vidtagit för att undvika att liknande
situationer inträffar i framtiden.
Lärosätet uppmanades även att bifoga underlag där det framgår vilka åtgärder som
vidtagits.
Linköpings universitets yttrande angående remissen
Linköpings universitet har i sitt svar på remissen yttrat följande.
Åtgärder har vidtagits för den sökande. Den sökande kontaktades per e-post efter det
att lärosätet uppmärksammats kring brist på åtgärd. Den 7 maj 2015 bekräftade den
sökande per e-post att han ville delta i programmet. Den 8 maj 2015 antogs den sökande till programmet höstterminen 2015 och han kunde därefter följa sin antagning på
www.universityadmissions.se. Han har även fått allt informationsmaterial för antagna
till sin e-post. Sökanden kom aldrig på upprop, registrerade sig inte och har inte deltagit på utbildningen. Antagningsbesked bifogas.
Åtgärder har vidtagits för att undvika att liknande situationer inträffar i framtiden. För
det första har lärosätet gått över från att ha ett samlat diarienummer för samtliga överklaganden en viss termin till att varje överklagande får ett eget diarienummer. Det gör
det enklare att följa upp och ha överblick. För det andra har lärosätet infört att det
görs kontroll av samtliga överklagandeärenden som behandlats, inför varje termin.
Syftet är tudelat, dels för att se till att inga beslut från ÖNH blir liggande eller missas
och dels för att ha bevakning på återstående ärenden som ännu ej avgjorts.
Universitetskanslersämbetets bedömning
I de fall som en överinstans har meddelat ett beslut om bifall är underinstansen skyldig att följa överinstansens beslut. Justitieombudsmannen (JO) har i ett beslut, där
Migrationsverket inte har följt migrationsdomstolens dom om bifall, uttalat följande.
En underinstans ska följa domar och beslut från överinstanser och lojalt tillämpa
dessa. Detta är självklart; de rättsliga instanserna är inte sidoställda enheter, där var
och en kan agera efter eget huvud, utan ingår i en hierarki som är avsedd att säkerställa rättsordningens stabilitet. Även om Migrationsverket ansåg att migrationsdomstolens dom var felaktig förelåg det alltså en skyldighet för verket att efterleva den på
ett konstruktivt sätt (JO:s beslut den 12 april 2011 dnr 2163-2010).
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ÖNH beslutade den 3 juni 2014 att bifalla den sökandes överklagande. Beslutet gällde
antagningen till höstterminen 2014. Linköpings universitet har i sitt svar, vid granskningen i samband med tillsynspromemorian, uppgett att några åtgärder inte vidtogs
med anledning av ÖNH:s beslut och att det berodde på ett administrativt misstag. När
ett lärosäte får del av ÖNH:s bifallsbeslut ska lärosätet rätta sig efter beslutet och
verkställa det. Det är av stor vikt ur rättssäkerhetssynpunkt att beslutet verkställs och
att lärosätet har rutiner som säkerställer det. UKÄ finner skäl att rikta stark kritik mot
Linköpings universitet för att inte ha följt nämndens beslut. Att åtgärder vidtogs inför
höstterminen 2015 förändrar inte denna bedömning. UKÄ utgår från att de redovisade
åtgärderna leder till att ÖNH:s beslut verkställs i fortsättningen.
Ärendet avslutas.
Beslut i detta ärende har fattats av chefsjuristen Christian Sjöstrand efter föredragning
av verksjuristen Lina Smed.

Christian Sjöstrand

Lina Smed

