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Yttrande över remiss – Antagning av studieavgiftsskyldiga studenter 
(U2013/4281/UH) 
 
Sveriges universitets- och högskoleförbund har, efter samråd med universitetens och 
högskolornas ledningar, valt att lämna ett gemensamt yttrande för de 32 lärosäten som 
anges i slutet av detta svar. Den korta remisstiden och tidpunkten för 
remissbehandlingen är skälet till denna hantering. Förbundet och dess medlemslärosäten 
är angelägna om att förändringarna i högskoleförfattningarna genomförs så snart som 
möjligt och vill därför ändå säkerställa att ett tydligt svar avges. 

 
Regeringen föreslår i ovan nämnda remiss att universitet och högskolor ska ges 
möjlighet att för sådan utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2014 besluta om separat 
antagning av sökande som kommer att omfattas av studieavgiftsskyldighet. Förslaget 
innebär vidare att lärosätena får bestämma urvalsgrunder i de separata antagningarna 
utifrån sakliga omständigheter av betydelse för utbildningen samt bestämma hur 
platserna ska fördelas mellan olika antagningsomgångar.  Det är dock viktigt att påpeka 
att behörighetkraven självklart ska vara de samma i de olika antagningsomgångarna . 
 
Sveriges universitets- och högskoleförbund tillstyrker det remitterade förslaget i dess 
samtliga delar. Förslaget anknyter till de synpunkter och förslag som förbundet, efter en 
bred beredning inom sektorn, framförde till utbildningsdepartementet i skrivelse 2012-
11-01 (Dnr 12/102) om behov av revideringar av regelverk och processer kring 
hanteringen av avgiftsskyldiga studenter och sökande; ett förslag i skrivelsen var att 
regeringen borde se över möjligheterna att hantera avgiftsskyldiga sökande och 
platsfördelningen till denna grupp i en separat antagning och förtydliga nuvarande 
formulering i HF 7 kap § 4 om lärosätenas möjlighet att bestämma tiden och ordningen 
för anmälan till högskoleutbildning.  
 
Förbundet och dess medlemslärosäten delar regeringens bedömning att möjligheten till 
separata antagningsomgångar för studenter och sökande som omfattas av 
avgiftsskyldighet kan komma att leda till att fler sökande från länder utanför EU28 och 
EES-området antas, särskilt som regeringens förslag omfattar utbildning på såväl grund- 
som avancerad nivå. Den absoluta merparten av utbildningar på engelska som idag ges 
vid landets lärosäten är på avancerad nivå och det är bedömningen att den föreslagna 
förordningsändringen kan bidra till fler engelskspråkiga utbildningar också på 
grundnivå. 
Förbundet vill avslutningsvis framföra att det finns anledning för regeringen att också 
överväga övriga förslag och synpunkter förbundet lämnat i ovan åberopade skrivelse. 
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På Sveriges universitets- och högskoleförbunds vägnar 
 
 
 
Marianne Granfelt 
Generalsekreterare 
 
 
Detta yttrande inges även efter konsultation för följande medlemslärosäten: 
 
Blekinge tekniska högskola 
Ersta Sköndal högskola 
Försvarshögskolan 
Gymnastik och idrottshögskolan 
Göteborgs universitet 
Handelshögskolan i Stockholm 
Högskolan i Dalarna 
Högskolan i Borås 
Högskolan i Gävle 
Högskolan i Halmstad 
Högskolan i Jönköping 
Högskolan Kristianstad 
Karlstads universitet 
Karolinska institutet 
Konstfack 
Kungliga konsthögskolan 
Kungliga musikhögskolan 
Kungliga tekniska högskolan 
Linköpings universitet 
Linnéuniversitetet 
Luleå tekniska universitet 
Mittuniversitetet 
Mälardalens högskola 
Operahögskolan 
Sophiahemmets högskola 
Stockholms dramatiska högskola 
Stockholms universitet 
Sveriges lantbruksuniversitet 
Södertörns högskola 
Umeå universitet 
Uppsala universitet 
Örebro universitet 

 
   


