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Yttrande från Folkhögskolornas
studeranderättsliga råd
Bakgrund
En före detta deltagare vid Södra Stockholms folkhögskola anmälde den
29 juni 2020 skolan till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR).
Anmälan gäller skolans hantering av och kommunikation om
studieuppehåll och reservlista. Anmälaren anger att hen blev antagen
hösten 2018 och studerade vid skolan, men att hen på grund av sjukdom
tog ett studieuppehåll. Hen skrev då på en överenskommelse med skolan
om att hen hade en plats till nästa studieomgång om hens förutsättningar
att gå utbildningen hade förändrats. När anmälaren ville återgå till
studierna skrev hen ett brev till skolan samt hade ett möte med lärare
och kurator. Hen uppgav under samtalet med lärarna och kuratorn att
hen mådde bra. Anmälaren anger att hen blev satt som reserv och sedan
fick veta att skolan bestämt att hen inte skulle antas. Anmälaren anser
att det är hen som avgör hur hen mår och önskar att hen hade fått
chansen att förklara sig mer för skolan. Den tidigare deltagaren önskar
inte längre gå utbildningen men anmäler skolan för att FSR ska se över
hur skolan har hanterat ärendet.
Av skolans underlag framgår att anmälaren kontaktade rektor i
antagningsfrågan den 15 juni 2020 och fick svar dagen efter att beslutet
om reservplacering kvarstod. Anmälaren överklagade rektors beslut till
styrelsen den 18 juni 2020 och efterfrågade en utförlig förklaring till
varför hen inte fick återgå till studierna utan istället hamnade på
reservlistan. Den 24 juni 2020 svarade rektor på hur skolan resonerat i
ärendet. Rektor angav att skolans personal och rektor har fattat det
aktuella beslutet baserat på bedömningen att förutsättningarna som
uttrycks i överenskommelsen inte är uppfyllda. Rektor angav att det är
olyckligt att anmälaren fick ett besked om att hen står på reservplats då
det kan invagga hen i en förhoppning om att det blir en plats ledig, vilket
inte kommer bli fallet. Rektor skrev att skolan söker balans mellan
tydlighet och omtanke i kontakten med deltagare, men konstaterade att
de inte hade varit tillräckligt tydliga i kontakt med anmälaren. Den 26
juni 2020 meddelade ordförande styrelsens beslut att avslå överklagan
och angav att skolans bedömning är korrekt. Styrelsen skrev också att
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den överenskommelse som träffades i samband med att anmälaren
gjorde uppehåll i studierna borde varit tydligare formulerad i skrift. De
anser att det istället borde ha blivit fråga om ett studieavbrott. De
menade också att formuleringen av beskedet om att anmälaren inte
antagits till hösten 2020 var otydlig. Styrelsen konstaterade att skolan
har anledning att vara tydligare i sina rutiner kring antagning.
Enligt skolans studeranderättsliga standard är rutinen vid klagomål att
deltagaren först ska prata med personen det rör, sedan med
kursföreståndare eller kurator, därefter med rektor och slutligen med
styrelse. I den studeranderättsliga standarden beskrivs antagningsrutin
och antagningskriterier för aktuell utbildning. Däremot framgår inga
rutiner för reservplacering och studieuppehåll.
Anmälaren har beretts tillfälle att kommentera skolans underlag och
vidhåller sin uppfattning.

Bedömning
FSR delar styrelsens bedömning att den överenskommelse som
anmälaren träffade med skolan när hen tog studieuppehåll var otydlig,
då den endast i allmänna ordalag angav vad som krävdes för att
anmälaren skulle kunna återuppta sina studier. En sådan
överenskommelse bör innehålla konkreta punkter och ange av vem och
hur bedömningen kommer att göras. Beviljat studieuppehåll innebär
vanligen att du är garanterad en plats på den aktuella utbildningen,
förutsatt att du anmäler dig på rätt sätt när du vill återuppta studierna.
FSR menar att utifrån överenskommelsen har beslut om studieuppehåll
fattats och inte om studieavbrott, därför borde anmälaren haft en reell
möjlighet att återgå till studierna. Det är angeläget att skolan lägger vikt
vid deltagarens egen uppfattning om sin hälsa innan beslut fattas om
fortsatta studier i liknande ärenden. Det är också viktigt att skolan är
tydlig vid beslut om deltagares studier.
FSR ser allvarligt på att skolan sedan meddelar anmälaren att hen är
placerad som reserv, trots att skolan oavsett svar från övriga antagna
inte har intention att hen ska återgå till studierna. Anmälaren fick det
rättade beskedet först efter överklagan till styrelsen. Hade Södra
Stockholms folkhögskola varit en förvaltningsmyndighet hade hens
antagningsbeslut varit ett så kallat gynnande förvaltningsbeslut, vilka
som huvudregel inte får ändras enligt förvaltningslagen (2017:900). Det
är en allmän förvaltningsrättslig princip att positiva beslut inte ska tas
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tillbaka. Visserligen är Södra Stockholms folkhögskola inte en
förvaltningsmyndighet och förvaltningslagen är därmed inte tillämplig,
men trots det är det enligt rådets mening lämpligt att skolan beaktar
principen om att positiva beslut inte ska tas tillbaka. Anmälaren har
dock meddelat att hen inte längre vill gå aktuell utbildning. Om så inte
varit fallet hade FSR rekommenderat skolan att erbjuda hen plats på
utbildningen.
Skolan beskriver att de söker balans mellan tydlighet och omtanke i
kontakt med deltagare. FSR framhåller att omtanke och tydlighet inte
står emot vartannat, utan kan och bör kombineras. Rådet ser att skolan i
sin kommunikation med anmälaren och FSR visar att de är medvetna om
att de brustit i tydlighet. Rådet ser positivt på att skolan ser över sin
hantering så att liknande situationer framöver kan undvikas.
FSR noterar att överklagan till rektor och därefter styrelse har hanterats
i linje med skolans studeranderättsliga standard och att anmälarens
överklagan har hanterats skyndsamt av rektor och styrelse.
Anmälaren menar att skolans bedömning av hens hälsotillstånd är
diskriminerande. Frågan om eventuell diskriminering kan anmälas för
prövning hos Diskrimineringsombudsmannen.

Rekommendation
FSR rekommenderar Södra Stockholms folkhögskola att

— säkerställa att rutiner för och kommunikation om studieuppehåll,
studieavbrott och reservlista är tillgängliga och tydliga.

Detta yttrande har beslutats av Anna Medin (ordförande), Anders A
Aronsson (RIO), Lars Persson (SKR) samt Lars-Håkan Bild och Erik
Isaksson (studeranderepresentanter). Föredragande har varit Anna
Göthner (Folkbildningsrådet).
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