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Ordning för disciplinärenden och avskiljande vid Högskolan i Halmstad 
 
Fastställd av Högskolestyrelsen 2005-06-10 
 
 
 
DISCIPLINÄRENDEN 
 
1 Bakgrund 
Bestämmelserna i 10 kap. högskoleförordning (SFS 1993:100) (HF) utgör grunden för disciplinära 
åtgärder. Avskiljande av studenter regleras också i förordningen om avskiljande av studenter från 
högskoleutbildning (SFS 2007:989) (AvskiljF). Denna ordning för disciplinärenden utgörs till större 
delen av en sammanställning av bestämmelser i dessa förordningar. Dessa bestämmelser är sedan 
kompletterade med lokala bestämmelser. 
 
2 Disciplinära åtgärder (10 kap. 1 § HF) 
Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som 
1.  med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars 

skall bedömas 
2.  stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen inom 

högskolan, 
3.  stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan eller 
4.  utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier eller sexuella 

trakasserier som avses i 1 kap 4 § diskrimineringslagen (2008:567). 
 
Disciplinära åtgärder får inte vidtas senare än två år efter det att förseelsen har begåtts. 
 
Vanliga förekommande ärenden är fusk vid tentamen, kopiering av hela eller delar av andras verk 
(uppsats, PM, inlämningsuppgift) på nätet samt otillbörligt nyttjande av universitets datorer och 
nätverk (nätmissbruk). 
 
Disciplinära åtgärder är varning eller avstängning i högst sex månader. (10 kap. 2§HF) 
 
Avstängning innebär att studenten under tiden för avstängning inte får deltaga i undervisning, prov, 
seminarier, vistas i bibliotek , laboratorielokaler eller dyl. Avstängning innebär ett förbud att delta i 
någon form av verksamhet inom ramen för utbildningen vid Högskolan i Halmstad. Beslutet om 
avstängning meddelas CSN som sedan fattar beslut om ev. indragning av studiemedel under 
avstängningen. Avstängningen träder i kraft från den dagen då disciplinnämnden beslut meddelas om 
inget annat anges. Under tiden mellan anmälan och beslut får studenten delta i undervisningen, prov 
och liknade, med vissa undantag, se punkt 5 nedan. 
 
 
 
 



3 Handläggning av disciplinärenden (10 kap. 9 § HF) 
Grundad misstanke om sådana förseelse som anges i 1 § skall skyndsamt anmälas till rektor. Rektor skall låta 
utreda ärendet och ge studenten tillfälle att yttra sig över anmälningen. Rektor skall därefter, i förekommande 
fall efter samråd med den lagfarna ledamoten, avgöra om omständigheterna är sådana att ärendet skall 
1. lämnas utan vidare åtgärd, 
2. föranleda varning av rektor, eller 
3. hänskjutas till disciplinnämnden för prövning. 
 
 
Ärendet bereds av den rektor förordnar, normalt chefen för studerandeavdelningen. 
 
Ärendet skall utredas noggrant. Den som misstänks för en förseelse har möjlighet att dels skriftligt yttra 
sig över anmälan, dels framföra sin sak muntligt vid disciplinnämndens sammanträde. 
 
I syfte att underlätta ärendens beredning skall skrivvakt och lärare noggrant nedteckna och 
dokumentera händelseförloppet. Om möjligt bör fusklappar och andra otillåtna hjälpmedel tas om 
hand. Aktuell tentamen, påbörjad och/eller avslutad, bör också tas hand om. 
 
Studenten som anmälts enligt 10 kap 1§ HF ska informeras om studenthälsans uppdrag och placering.  
 
Anmälan enligt 10 kap.1§ HF samt övriga handlingar i ärendet ska läggas i högskolans diarium först när 
anmälan kommunicerats med berörd student (Tryckfrihetsförordningen 2 kap. 7§).  
 
När ett beslut om avstängning har fattats ansvarar registrator för att Centrala studiestödsnämnden samt 
berörda sektioner och avdelningar inom högskolan underrättas. 
 
4 Disciplinnämnden (10 kap. 3-8§§ HF) 
En disciplinnämnd skall finnas vid varje högskola. Disciplinnämnden skall bestå av rektor som ordförande, 
en lagfaren ledamot som skall vara eller har varit ordinarie domare och en företrädare för lärarna vid 
högskolan. Studenterna vid högskolan har rätt att vara representerade i nämnden med två ledamöter. 
 
För rektor samt för de övriga ledamöterna i disciplinnämnden skall finnas ersättare (10 kap. 7§ HF). 
Ersättare för rektor är prorektor. Ersättare för övriga ledamöter utses i samma ordning och för samma 
tid som ordinarie ledamöter. 
 
Rektor utser den lagfarna ledamoten och lärarrepresentanten efter förslag från Utbildningsnämnden. 
Studentkåren utser sina representanter. Den lagfarna ledamoten och lärarrepresentanten utses för tre år 
(10 kap. 5§ HF). Representanterna för studenterna utses för ett år (10kap. 6§ HF). 
 
Disciplinnämnden kan kalla övriga personer att lämna uppgifter i ärendet. 
 
5 Interimistisk avstängning (10 kap. 14§ HF) 
Om ett ärende hänskjuts till disciplinnämnden, får rektor efter samråd med den lagfarna ledamoten med 
omedelbar verkan interimistiskt avstänga studenten från verksamheten vid högskolan. Ett beslut om 
interimistisk avstängning skall gälla till dess ärendet prövats av disciplinnämnden, dock längst under en 
månad.  
 
6 Överklagande av beslut 



Disciplinnämndens beslut om varning och avstängning kan överklagas hos förvaltningsrätten, (4 kap. 7§ 
Högskolelagen, 12 kap. 3§ HF, AvskiljF 18§). Avstängningen gäller som huvudregel från dagen för 
beslutet. I väntan på att länsrätten prövar överklagandet kan den som överklagar begära att 
förvaltningsrätten intermistiskt förordnar att avstängningen skall upphöra att gälla till dess länsrätten 
slutligen avgjort frågan. Förvaltningsrätten fattar särskilt beslut i frågan om interimistiskt förordnande. 
 
7 Behandling av tentamen 
Fråga om tentamen eller dyl. som misstänks varit föremål för fusk skall godkännas eller inte avgörs av 
examinator. Examinator kan välja att låta tentamen vila, d.v.s inte meddela resultat, i väntan på 
disciplinnämndens beslut. 
 
8 Förebyggande åtgärder 
För att förebygga fusk är det angeläget att sektionerna regelbundet informerar studenterna om vilka 
regler som gäller vid sektionen och att sektionen förvissar sig om att studenterna tagit del av dessa. 
Särskilt viktigt är att på ett otvetydigt sätt ange de regler som gäller vid tentamen, exempelvis vilka 
hjälpmedel som får användas. Studenterna ska ha kunskap om hur och i vilken utsträckning citat och 
andra källor får användas vid uppsatsskrivning och andra skriftliga inlämningsuppgifter. 
 



AVSKILJANDE 

Bestämmelserna om avskiljande finns i 4 kap. 6 § högskolelagen och förordning (2007:989) om 
avskiljande av studenter från högskoleutbildning. 
 
En student får avskiljas från utbildning inom universitet eller högskolan om studenten 
 
• lider av psykisk störning 
• missbrukar alkohol eller narkotika eller 
• har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet. 
 
Som ytterligare förutsättning för ett avskiljande gäller att det, till följd av något av ovan nämnd förhållande, 
bedöms föreligga en påtaglig risk att studenten kan komma att skada annan person eller värdefull egendom 
under utbildningen. 
 
Frågor om avskiljande prövas av Högskolan avskiljandenämnden (HAN). Nämnden tar upp sådana 
frågor endast efter skriftliga anmälan av rektor vid berörd högskola eller den som rektor har utsett. 
HAN är en egen myndighet. 
 
Ett beslut om avskiljande innebär alltid att studenten tills vidare inte får fortsätta den pågående 
utbildningen och som regel också att studenten tills vidare inte får antas till annan utbildning av samma 
slag. Ett beslut om avskiljanden kan även innehålla förordnade att studenten tills vidare inte får antas 
till någon annan högskoleutbildning. 
 
Nämndens beslut skall gälla omedelbart, om inte nämnden bestämmer något annat. 
 
Nämndens beslut kan överklagas av berört lärosäte och av studenten till förvaltningsrätten. Vid 
överklagande till kammarrätten krävs prövningstillstånd. 
 
Sedan två år förflutit från det ett beslut om avskiljande meddelades skall HAN, på skriftligt begäran av 
studenten, ompröva beslutet. 


