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Härmed fastställs "Anvisningar för lokal hantering vid beslut om avskiljande
Högskolans avskiljandenämnd (HAN)". Anvisningarna gäller omgående.
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Beslutet fattas vid rektors beslutsmöte den 7 oktober 2014 efter beredning och föredragning
av Björn Hellberg, Rektors kansli.
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Inledning
Frågor om avskiljande av studenter från högskoleutbildning prövas av Högskolans
avskiljandenämnd (HAN) efter skriftlig anmälan från rektor eller den som rektor utsett.
Grundläggande föreskrifter för avskilj andenämndens verksamhet återfinns i 4 kap 6~7§§
högskolelagen (1992:1434) samt i förordningen (2007:989) om avskiljande av studenter från
högskoleutbildning.
En student kan avskiljas om han eller hon lider av psykisk störning, missbrukar
alkohol/narkotika eller har gjort sig skyldig till grov brottslighet.
Som ytterligare förutsättning för ett avskiljande gäller att det dessutom bedöms föreligga en
påtaglig risk att studenten kan komma att skada annan person eller värdefull egendom under
utbildningen.
Ett beslut om avskiljande innebär att studenten inte får fortsätta den pågående utbildningen
och, som regel, inte heller får antas till eller fortsätta annan utbildning av samma slag. Ett
beslut om avskiljande kan även innebära att studenten inte får antas till någon
högskoleutbildning överhuvudtaget.

Lokal hantering
Den faktiska innebörden av ett avskilj andebeslut är att den student som avskilts från
utbildning, inte längre är student i formell mening, och därmed inte heller har de möjligheter
och rättigheter som normalt tillkommer en student. Utöver att den avskilde studenten inte
får fortsätta pågående utbildning eller antas till annan utbildning, är det viktigt att tydliggöra
att ett avskilj andebeslut även påverkar den avskildes relation till Högskolans verksamhet i
övrigt.
Med hänvisning till att den som avskilts från utbildning inte längre är student samt att
Högskolan har ett ansvar för anställda och studenter vad gäller säkerhet och arbetsmiljö
enligt Arbetsmiljölagen, får, som en följd av avskilj andebeslutet (såvida inte särskild tillåtelse
medgivits), den avskilde inte delta i någon studentrelaterad verksamhet/aktivitet
som
anordnas av Högskolan, inte heller vistas på campusområdet, i Högskolans lokaler eller på

annan plats där Högskolan bedriver verksamhet eller anordnar aktivitet. Åtkomst till
studentdatanät och andra studentrelaterade system ska spärras.
Det är i detta sammanhang viktigt att påpeka att Högskolans personal enbart bör upplysa
den avskilde studenten om att tillträdesförbud råder samt uppmana denne att lämna
lokalen/området. Om den avskilde inte åtlyder uppmaningen ska i första hand campuschef
eller bevakningspersonal tillkallas, om sådan finns på plats.
Avhysning får endast ske av bevakningspersonal med ordningsvakts befogenhet eller av polis.
Är risken för fysiskt våld överhängande eller om situationen på annat sätt upplevs som
hotfull ska polis omedelbart tillkallas.

Ikraftträdande
Dessa anvisningar är fastställda vid rektors beslutsmöte den 7 oktober 2014 och gäller
omgående.

