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Studenter 
 
Följande är grunder för avskiljande av student genom beslut av högskolans avskiljandenämnd: 
 
Psykisk störning 
En student kan avskiljas från högskoleutbildning om han eller hon lider av psykisk störning och det dessutom finns en 
påtaglig risk att studenten kan skada en annan person eller egendom under utbildningen. 
 
Om det finns anledning att anta att en student bör avskiljas kan avskiljandenämnden uppmana studenten att 
genomgå en läkarundersökning. 
 
Det finns ingen entydig tolkning av begreppet psykisk störning. Olika psykiatriker kan tolka begreppet på olika sätt. 
Men enligt Socialstyrelsen är det en störning i den psykologiska utvecklingen som ger personlighetsstörning och 
beteendestörning hos en vuxen person. 
 
Missbruk 
En student kan avskiljas från högskoleutbildning om han eller hon missbrukar alkohol eller narkotika och det 
dessutom finns en påtaglig risk att studenten kan skada en annan person eller egendom under utbildningen. 
 
Om det finns anledning att anta att en student bör avskiljas kan avskiljandenämnden uppmana studenten att 
genomgå en läkarundersökning. 
 
Allvarlig brottslighet 
En student kan avskiljas från högskoleutbildning om han eller hon har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet och det 
dessutom finns en påtaglig risk att studenten kan skada en annan person eller egendom under utbildningen. 
 
Med allvarlig brottslighet menas våldsbrott eller grova narkotikabrott, det vill säga brott som normalt ger ett 
fängelsestraff om minst ett år. Grov skadegörelse och allmänfarliga brott som ger minst ett års fängelse anses också 
vara allvarlig brottslighet. En student som har gjort sig skyldig till omfattande brottslighet kan också avskiljas om hans 
eller hennes gärningar sammantaget ger ett fängelsestraff om minst ett år. 
 
Försök till brott bedöms vara lika allvarligt som fullbordade brott. 
 
 
Skillnaden mellan disciplinära åtgärder och avskiljande för student 
Varning och avstängning är de disciplinära åtgärder som universiteten och högskolorna får vidta mot studenter som 
har gjort sig skyldiga till någon sorts förseelse, till exempel fusk. Det är stor skillnad mellan de disciplinära åtgärderna 
och avskiljande av studenter från högskoleutbildning. 
 
De disciplinära åtgärderna är en typ av bestraffning medan ett beslut om avskiljande ska förhindra att vissa studenter 
skadar sin omgivning. Det är disciplinnämnderna vid universiteten och högskolorna som fattar beslut om disciplinära 
åtgärder medan Högskolans avskiljandenämnd fattar beslut om avskiljande av studenter från högskoleutbildning. 
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Disciplinära åtgärder mot studenter som: 
• med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en annan studiepresentation 

ska bedömas, 
• stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan, 
• stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan eller 
• utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för etniska trakasserier, trakasserier på grund 

av sexuell läggning, trakasserier på grund av funktionshinder eller sexuella trakasserier.” 
 

Personal 
 
Personalansvarsnämnden 
Informationen nedan är hämtad från 2 kap 15§ högskoleförordningen (1993:100) och sammanställd i ett PM av 
personalavdelningen 2011. PM i sin helhet finns på MP. 
 
Styrelsen får inrätta en personalansvarsnämnd med uppgifter enligt 25 § myndighetsförordningen (2007:515). Rektor 
ska vara ordförande i nämnden som i övrigt ska bestå av personalföreträdare och ytterligare högst tre ledamöter som 
styrelsen utser. 
Nämnden ska pröva frågor om 

1) skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden 
2) disciplinansvar 
3) åtalsanmälan 
4) avstängning (gäller endast fullmaktsanställda vilket jag inte tror vi har längre) 

 
 
Skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden 
 
En arbetstagare som är anställd tills vidare kan sägas upp på grund av förhållanden som hänför sig till honom 
personligen i enlighet med 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). 
För att en sådan uppsägning skall vara giltig krävs att den är sakligt grundad, att den inte grundas enbart på 
omständigheter som arbetsgivaren har känt till mer än två månader före uppsägningen, eller om underrättelse enligt 
30 § LAS har lämnats, mer än två månader innan underrättelse lämnades och att den är skriftlig. 
 
Saklig grund 
Vad som är saklig grund anges inte närmare i LAS. Det ansågs vid tillkomsten av 1974 års lag inte möjligt, och inte 
heller lämpligt, att precisera det i lagtexten. Omfattande rättspraxis ger dock vid handen att för att en uppsägning 
skall anses vara sakligt grundad krävs en misskötsamhet av något slag som är allvarlig, att arbetsgivaren har 
medvetandegjort arbetstagaren om att beteendet beivras och om konsekvenserna av ett fortsatt handlande (s.k. 
medveten misskötsel) samt att beteendet eller handlingen har medfört skada för arbetsgivaren. 
 
En uppsägning är dock inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat 
arbete hos sig (omplaceringsskyldigheten) även fast de tidigare nämnda förutsättningarna är uppfyllda. 
 
Exempel då saklig grund kan föreligga. 
Samarbetssvårigheter: 
Vid allvarliga samarbetssvårigheter kan det finnas saklig grund för uppsägning. I första hand bör dock fall av 
samarbetsproblem lösas genom att arbetsgivaren anmodar den eller de berörda arbetstagarna att ändra sitt 
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beteende (medvetandegörandet). Om detta inte leder till ett godtagbart resultat bör arbetstagarens 
tjänstgöringsförhållanden ändras. Går det inte att lösa problemen genom omplacering, får arbetsgivaren anses ha 
saklig grund för uppsägning av arbetstagaren. 
 
Misskötsamhet: 
När det gäller olika former av misskötsamhet sägs det i förarbetena till LAS att bedömningen av om saklig grund 
föreligger inte så mycket skall inriktas på vad som har förekommit i det aktuella fallet, utan i stället på slutsatser om 
arbetstagarens fortsatta lämplighet, som kan dras av den inträffade. 
 
Arbetsvägran: 
Enligt förarbetena till 1974 års lag om anställningsskydd sägs att om arbetstagarens vägran framstår som ett uttryck 
för en allmän ovillighet att rätta sig efter arbetsgivarens anvisningar torde saklig grund för uppsägning få anses 
föreligga. 
I domen AD 1940 nr 3 uttalade Arbetsdomstolen, att en arbetstagares ordervägran med hänsyn till dess nedbrytande 
verkar för disciplinen på arbetsplatsen principiellt sett fick anses utgöra en förseelse av allvarlig art. Detta synsätt har 
också bekräftats i AD 1975 nr 42 samt i ytterligare ett antal senare domar. 
 
 
DISCIPLINANSVAR FÖR TJÄNSTEFÖRSEELSE 
Tjänsteförseelse 
14 § lagen (1994:260) om offentlig anställning (LOA): En arbetstagare, som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
åsidosätter sina skyldigheter i anställningen, får meddelas disciplinpåföljd för tjänsteförseelse. Är felet med hänsyn till 
samtliga omständigheter ringa, får någon påföljd inte meddelas. 
Disciplinpåföljd får inte meddelas en arbetstagare för att han har deltagit i en strejk eller i en därmed jämförlig 
stridsåtgärd. 
 
Disciplinpåföljder 
Disciplinpåföljder är varning och löneavdrag. En arbetstagare får inte samtidigt meddelas flera disciplinpåföljder. 
Löneavdrag får göras för högst trettio dagar. Löneavdraget per dag får uppgå till högst 25 procent av daglönen. 
Disciplinpåföljd får meddelas bara om arbetstagaren inom två år från förseelsen skriftligen har underrättats om vad 
som anförts mot honom. 
 
 
ÅTALSANMÄLAN 
22 § LOA: Den som är skäligen misstänkt för att i sin anställning ha begått brott skall anmälas till åtal, om misstanken 
avser 
1. brott enligt brottsbalken, (tjänstefel, mutbrott, brott mot 
2. annat brott, om det kan antas föranleda någon annan påföljd än böter. tystnadsplikt) 
Överprövning m.m. 
 
(Disciplinansvar, avskedande, avstängning och läkarundersökning) 
Tjänstefel 
Straffrättsligt ansvar för tjänstefel enligt 20 Kap. BrB kan endast utdömas för tjänstefel i myndighetsutövning. 
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Ansvarig chefs möjliga åtgärder 
 
Innan ärendet går så lång som till HAN, Disciplinnämnden eller PAN kan ansvarig chef vidta ett antal åtgärder som i 
olika fall kan vara lämpliga. 
 
Vid en händelse är det viktigt att dokumentera hela händelsen, samtal och inriktningsbeslut. 
 
Vid möte med student alternativt anställd ska personen i fråga bereda tillfälle att ta med sig en person till mötet. 
 
Ansvarig chef ska heller inte möta personen ensam och kan även begära stöd från säkerhetsavdelningen som i 
allvarliga fall kan ordna med väktarstöd. 
 
Att begränsa rörligheten för en person som finns i våra lokaler kan vara ett steg mot ökad trygghet för 
personalgruppen eller personen som på något sätt är påverkad av händelsen. Våra lokaler är öppna och alla som har 
anknytning till UU har rätt att vistas i lokalerna men det finns ingen rättighet som säger att man ska kunna komma in 
om man inte behöver det när det är stängt. 
 
Om man använder UU nät på ett sätt som strider mot SUNETs etiska regler för tillgång till nät kan man stänga av 
tillgången till detta. 
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