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Det är bara anordnare inom stat, landsting eller kommun som med 
stöd i förordningen kan avskilja en studerande från en yrkeshög-
skoleutbildning. Syftet med detta informationsblad är att redovisa 
innehållet i de bestämmelser som finns när det gäller avskiljande, 
och framhålla vikten av att enskilda utbildningsanordnare också 
utformar riktlinjer för motsvarande situationer.

En studerande på en yrkeshögskoleutbildning som an-

ordnas av det offentliga, det vill säga stat, landsting eller 

kommun kan med stöd i förordningen om yrkeshögskolan 

avskiljas från sina studier. Bestämmelsen gäller inte för 

enskilda utbildningsanordnare, men även de kan söka 

vägledning eller ta sin utgångspunkt i nämnd förordning 

och i andra bestämmelser som reglerar avskiljandefrågan 

för offentliga utbildningsanordnare. 

Ett avskiljande är en ingripande åtgärd som bara kan 

komma fråga vid ytterst allvarliga förhållanden. Bestäm-

melsen ska användas när inga andra alternativ bedöms 

framgångsrika och säkerheten står på spel för andra stu-

derande, personal eller egendom. Av 19 § lagen (2009:128) 

om yrkeshögskolan ges exempel på tre situationer som alla 

kan resultera i ett avskiljande inom utbildning anordnad av 

offentliga utbildningsanordnare.  

Det rör sig om att den studerande:

1. lider av psykisk störning, eller 

2. missbrukar alkohol eller narkotika, eller 

3. har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet. 

Mer än en av situationerna kan vara aktuella för en och 

samma studerande. Därutöver krävs att det förhållande 

som ligger till grund för avskiljandet bedöms som en 

påtaglig risk för att den studerande kan komma att skada 

någon annan person eller värdefull egendom i utbildningen. 

Det är Högskolans avskiljandenämnd som enligt 20 § 

samma lag prövar ett avskiljande efter att den ansvarige 

utbildningsanordnaren utrett frågan och ledningsgrup-

pen anmält ärendet. Av rättssäkerhetsskäl kan nämndens 

beslut överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Andra 



Skälet till de högt ställda kraven hänger samman med att 

studerande som huvudregel har rätt att fullfölja den utbild-

ning han eller hon har antagits till. Bara allvarliga situa-

tioner kombinerade med säkerhetsrisker med skada för 

person eller värdefull egendom ändrar detta.  

 

Utbildningsanordnarens ansvar 

Utbildningsanordnaren ska informera de studerande om 

vad som gäller vid avskiljande, och ansvarar också för 

att frågan om avskiljande utreds och kommuniceras med 

berörd studerande. Frågan ska vara så noggrant utredd att 

utbildningsanordnaren bedömer att Högskolans avskil-

jandenämnd har tillräckliga förutsättningar för att kunna 

avgöra frågan.   

 

Utgångspunkten för utredningar om en studerandes förhål-

landen eller misskötsamhet ska formas i överenstämmelse 

med grundläggande demokratiska värderingar. Slutsatsen 

är att enskilda utbildningsanordnare bör utforma riktlinjer 

eller regler för avskiljande och andra situationer av ord-

ningskaraktär i utbildningen, och för hur sådana frågor och 

utredningar ska hanteras. En förutsättning måste vara, att 

frågor som rör avskiljande eller disciplinärt ingripande mot 

en studerande måste hanteras på motsvarande sätt av en 

enskild utbildningsanordnare. Det betyder att den stude-

rande måste få yttra sig över allt material som ligger för 

grund till beslutet, den studerande ska också kallas till be-

slutssammanträdet. Det är utbildningsanordnarens ansvar 

att kommunicera detta på ett enkelt och tydligt sätt.  

Har du frågor eller behöver mer 

information?
Kontakta Myndigheten för yrkeshögskolan via epost 
info@myh.se eller på telefonnummer 010-209 01 00. 
På www.myh.se under rubriken Lagar, regler och 
tillsyn kan du läsa mer om den lagstiftning som styr 
yrkeshögskolan.

Lagar och regler för yrkeshögskolan

För alla utbildningsformer finns det lagar 
och andra bestämmelser som måste 
följas. 

För yrkeshögskolan gäller: 
 
Lag (2009:128) om yrkeshögskolan   
 
Förordning (2009:130) om yrkeshögsko-
lan 
 
Tänk på att du som enskild anordnare 
inte kan avskilja en studerande med 
stöd i lag och förordning för yrkeshög-
skolan som anordnare inom stat, kom-
mun och landsting kan. Däremot kan du 
söka vägledning och utgå från samma 
bestämmelser när du utformar riktlinjer 
för hur ett avskiljande går till.   

Myndigheten för yrkeshögskolan 
Box 145 , 721 05 Västerås 
www.myh.se


