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BESLUT 

2022-11-01 Dnr UFV 2021/2667 

Fastställan av reviderade Riktlinjerförfunktion som 
betygsombudsman vid Uppsala universitet 

Beslut 
Härmed beslutas 

- att fastställa reviderade Riktlinjer för fimktion som 
betygsombudsman (UFV 2021/2667), 
att Riktlinjer för funktion som betygsombudsman (UFV 
2003/1180) upphävs. 

Bal(;grund 
Riktlinjer för funktion som betygsombudsman reviderades senast 
2019-09-10. Rektor fattade 2022-04-05 beslut om en revidering 
av dessa riktlinjer, samt att en arbetsgrnpp skulle tillsättas 
bestående av representanter från respektive vetenskapsområde, 
respektive områdeskansli, studentkåren samt avdelningen för 
kvalitetsutveckling, med uppdrag att revidera riktlinjerna samt 
föreslå hur riktlinjerna kan spridas och hur tillämpningen ska 
följas upp. 

Beslut om revidering fattades till följd av de behov av 
revideringar som har identifierats av nuvarande 
betygsombudsmän, och för att uppnå bättre överenstämmelse 
med gällande lag, förordning och interna riktlinjer. Därutöver 
har det identifierats behov av vissa fö1iydliganden, bland annat i 
en utredning om funktionen som betygsombudsman (UFV 
2021/803). Dessutom finns behov av att uppdatera riktlinjerna i 
enlighet med det beslut som rektor fattade 2021-12-16 om vissa 
utökningar i funktionen som betygsombudsman (UFV 
2021/2667). 

Arbetsgrnppen för revideringen har sammanträtt tre gånger, och 
har vid ett tillfälle adjungerat nuvarande betygsombudsmän 
Maja Elmgren och Sverker Scheutz. Arbetsgruppens förslag 
överlämnades till rektor för synpunkter 2022-08-31, och 
förslaget har behandlats av ledningsrådet 2022-09-19. De 
synpunkter som då framkom är inarbetade i föreliggande förslag 
till reviderade riktlinjer. 

I de reviderade riktlinjerna har bland annat följande ändringar 
och tillägg gjmis: anpassning av text till lydelser i lag om 
offentlig anställning samt högskoleförordningen, tillägg av 
referens till riktlinjer för studenternas arbetsvillkor, anpassning 
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av text till rektorsbeslut om en utökning av funktionen, tillägg 
av punkter som anger en tidsavgränsning för utredning av 
inkomna anmälningar (punkt 3), ny skrivning som förtydligar att 
betygsombudsmännen ska samråda med varandra, men att 
yttrandet avges av en för anmälan ansvarig betygsombudsman 
(punkt 6), samt att betygsombudsmannen kan uppmana 
examinator samt berörd institution att inkomma med en 
redogörelse för vidtagna åtgärder med anledning av ett yttrande 
(punkt 7). 

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro 
av ställföreträdande universitetsdirektör Per Abrahamsson, efter 
föredragning av projektledare Therese Ljunghammar. 
Närvarande därutöver var Uppsala studentkårs ordförande 
Anton Sanchez Sulejmani. 
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