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Remissyttrande över rapporten Allvarlig brottslighet som hinder att genomgå
högskoleutbildning (2009:20 R)
Brottsförebyggande rådet (Brå) har fått rubricerade rapport på remiss och lämnar följande
yttrande.
Brå anser att Högskoleverket för fram övertygande argument som talar emot att det införs ett
system där studiesökande ska kunna nekas plats på grund av allvarlig brottslighet. Verket har
även väl belyst de svårigheter som ett sådant system kan innebära. Brå delar också
Högskoleverkets bedömning att det inte bör införas en ny avskiljandegrund, men anser att
verkets alternativa förslag om att ett lärosäte ska kunna dra in en students rätt att genomgå
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) behöver utredas närmare.
Skyldigheten att tillhandahålla VFU-platser synes regleras i avtal mellan stat och lärosäten å ena
sidan och kommuner och landsting å andra sidan. Vilka krav som lärosätena kan ställa på
motparterna med anledning av dessa avtal förefaller dock något oklara, vilket kan få betydelse
för bedömningen av om ett lärosäte har ”gjort tillräckligt” för att få ut en student på VFU. Dessa
delar kan därför behöva tittas närmare på i den fortsatta beredningen.
Inom vissa utbildningar utgör en godkänd VFU en förutsättning för examen. Som Brå tolkat
Högskoleverkets alternativa förslag kan därför även frågan resas om inte ett beslut genom vilket
en students rätt att genomgå VFU på en viss kurs dras in i praktiken också innebär sådana
konsekvenser för den enskilde som är jämförbara med ett avskiljande. Om VFU inte får
genomföras (eventuellt efter överklagande) kvarstår knappast något annat för den enskilde än att
självmant avsluta studierna.
Detta yttrande har beslutats av undertecknad myndighetschef efter föredragning av verksjuristen
Saadia Aitattaleb. I beredningen har även deltagit biträdande verksjuristen Cecilia Arrgård och
chefsjuristen Lars Korsell.
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