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Linnéuniversitetets 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 ärende om tillgodoräknande vid Linnéuniversitet.
I tillsynspromemorian anges bl.a. följande.
Ärendet gäller ÖNH:s beslut den 16 maj 2014 (reg. nr 241-231-14) och Linnéuniversitetet. ÖNH har i
sitt beslut bifallit överklagandet på så vis att studenten tillgodoräknas 7,5 högskolepoäng (hp) av kursen Verksamhetsförlagd utbildning för ämneslärare III (KPU). Linnéuniversitetet har i sitt svar till
UKÄ anfört att lärosätet efter ÖNH:s beslut inte har vidtagit några åtgärder, eftersom studenten gjort
avbrott i sina studier innan resterande del (7,5 hp) av kursen genomförts. Lärosätet har till sitt svar
bifogat ett utdrag från Ladok för studenten. Av Ladok-utdraget framgår inte att studenten har fått
tillgodoräkna sig 7,5 hp av kursen Verksamhetsförlagd utbildning för ämneslärare III (KPU). Med
hänsyn till att Linnéuniversitetet inte har vidtagit några åtgärder med anledning av ÖNH:s beslut finner
UKÄ skäl att hantera frågan vidare i ett tillsynsärende.

Remiss till Linnéuniversitetet
Med anledning av det som framkommit i tillsynspromemorian har UKÄ remitterat
ärendet till rektor för Linnéuniversitetet och anmodat lärosätet att yttra sig över
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följande fråga. Redogör för den rättslig grund Linnéuniversitetet har haft för att inte
tillgodoräkna studenten 7,5 hp av kursen Verksamhetsförlagd utbildning för ämneslärare III (KPU) i enlighet med ÖNH:s beslut.
Linnéuniversitetets yttrande angående remissen
Linnéuniversitetet har i sitt svar på remissen yttrat följande. Studenten har fått besked
att kursen kan tillgodoräknas och även fått det skriftliga beslutet. Beslutet finns i
diariet. Det diarieförda beslutet är bindande, samt yttrandet till ÖNH. Däremot har
lärosätet inte fört in tillgodoräknandet i det studieadministrativa systemet Ladok, med
anledning av att studenten inte är registrerad på kursen, varken då eller nu. Däremot
har tillgodoräknandet hanterats och beviljats. Studenten är student vid Linnéuniversitetet och har rätt att få ett tillgodoräknande prövat trots att det inte finns en
registrering. Tyvärr har lärosätet varit otydligt i konversationen med UKÄ och
studenten.
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).
ÖNH beslutade den 16 maj 2014 att bifalla studentens överklagande på så vis att studenten tillgodoräknades 7,5 högskolepoäng av kursen Verksamhetsförlagd utbildning
för ämneslärare III (KPU). ÖNH:s beslut är bindande för Linnéuniversitetet och något
ytterligare beslut behöver lärosätet inte fatta. Däremot framgår det av 2 kap. 3 § punkten nio i förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet
och högskolor att i studieregistret ska det för varje student dokumenteras uppgifter
om tillgodoräknad utbildning eller annan tillgodoräknad verksamhet.
Mot denna bakgrund anser UKÄ att studentens tillgodoräknande ska dokumenteras i
Linnéuniversitetets studieregister. Detta har emellertid inte skett vid lärosätet och
UKÄ finner därmed skäl att rikta kritik mot Linnéuniversitetet. UKÄ förutsätter att
lärosätet vidtar åtgärder vad gäller dokumentationen i studieregistret.
Med detta kritiska besked avslutas ärendet.
Beslut i detta ärende har fattats av chefsjuristen Christian Sjöstrand efter föredragning
av verksjuristen Lina Smed.

BESLUT

3(3)

Datum

Reg.nr

2016-05-17

31-81-16

Christian Sjöstrand
Lina Smed

