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     Program 
 
 
 

Disciplinnämndernas arbete i ett nationellt perspektiv 
Workshop om disciplinfrågor 
 
Dag: 26 november 2019 
Tid: kl. 13:00 – 16:00, lunch serveras kl. 12:00 
Plats: Folkungagatan 90 (https://lokusfestkonferens.se/vara-lokaler/folkungagatan-90/) 
 
Syfte och mål 
Hur förbättrar vi tillsammans vårt arbete vad gäller att förebygga, hantera och öka rättssäkerheten 
avseende disciplinfrågor. 
 
Målgrupp 
2-3 per lärosäte, rektor (ordförande i disciplinnämnden), disciplinnämndsmedlemmar och sådana 
som arbetar med disciplinfrågor, hantering eller förebyggande. 
 
Program 
 
Tid Program 
12:00 – 13:00 Lunch 

 
13:00 – 13:15 Välkommen, syfte och mål 

Martin Hellström, rektor Högskolan Väst 
Anders Söderholm, generaldirektör, UKÄ 
Marita Hilliges, generalsekreterare, SUHF 
 

13:15 – 14:00 Genomgång av rapporten Disciplinärenden 2018 vid universitet och 
högskolor samt reflektioner kring några särskilt intressanta 
disciplinärenden från rättsfallsamlingen 
Pontus Kyrk, verksjurist, UKÄ 
 

14:00 – 15:30 Rundabordssamtal inklusive kaffe 
En leder samtalet vid varje bord och en eller flera gör minnesanteckningar via 
Mentimeter 
 

15:30 – 16:00  Avslutning 
Martin Hellström och Marita Hilliges 
 

 
 
  

https://lokusfestkonferens.se/vara-lokaler/folkungagatan-90/


2 
 

Frågor att diskutera under workshopen 
 

- Vilka frågor uppstår på lärosätesnivå och på nationell nivå när vi ser den nationella bilden 
vad gäller disciplinärenden vid lärosätena?  

- Hur stävjar och förebygger vi fusk?  
- Vad kan vi lära oss av existerande fall vad gäller trakasserier och störande av 

undervisningen? 
- Enligt vilka principer utdelas påföljd vid våra lärosäten? Finns det anledning att använda 

samma påföljd för samma förseelse? Om så, hur det kan åstadkommas? 
- Hur ser vi på problemet att en avstängd student kan studera vid annat lärosäte? 
- Finns det frågor (juridiskt, pedagogiskt, erfarenhetsutbyte, riktlinjer) som vi ska arbeta med 

tillsammans? Vad och hur i så fall? 
- Finns det, ur ett lärosätesperspektiv, andra frågor som är angelägna att föra nationellt? 
- Hur ofta ska UKÄ göra uppföljningar? 

Litteratur och underlag 
 
- Disciplinärenden 2018 vid universitet och högskolor, Rapport 2019:14; UKÄ 

(https://www.uka.se/download/18.55b9a49216a59c86be8cdaf/1560947678112/Disciplina%
CC%88renden_2018_vid_universitet_och_ho%CC%88gskolor_72.pdf) 
 

- Disciplinärenden – kvinnor och män, TillsynsPM 2019-02-05, UKÄ 
https://www.uka.se/download/18.a8c22c2167c579aee5b60e/1549380166662/tillsyns-pm-
2019-02-05-disciplinarenden-kvinnor-och-man.pdf 
 

- Rättsfallssamling för disciplinärenden vid universitet och högskolor 2009-2019, 
Rapport 2019:15; UKÄ 
https://www.uka.se/download/18.55b9a49216a59c86be8cdb0/1560947728864/Ra%CC%88
ttsfallssamling_fo%CC%88r_disciplina%CC%88renden_vid_universitet_och_ho%CC%88gskol
or_2009-2019_72.pdf 
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