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Konsekvensutredning
Konsekvensutredningen innehåller en utredning av konsekvenserna avseende
förslag till nya föreskrifter om särskild behörighet samt förslag till ändring av
Universitets‐ och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:2) om
områdesbehörigheter. Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6‐8 §§ i
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Sammanfattning













Regeringen har beslutat om förändringar när det gäller grundläggande och
särskild behörighet och urval samt meritvärdering. De nya reglerna
innebär bl.a. att den särskilda behörigheten inte längre ska anges i
områdesbehörigheter (se prop. 2017/18:204, Bet. 2017/18:UbU25 och
rskr. 2017/18:331).
Med anledning av förändringarna har UHR tagit fram förslag på nya
föreskrifter om särskild behörighet och, som en konsekvens av den nya
föreskriften, ett förslag på ändringar i Universitets‐ och högskolerådets
föreskrifter (UHRFS 2013:2) om områdesbehörigheter.
De nu föreslagna ändringarna påverkar sökande till högskolan som
påbörjat sin utbildning i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning
efter den 30 juni 2011 respektive 30 juni 2012.
UHR avser att återkomma med ytterligare förslag på bestämmelser
gällande särskild behörighet för äldre kursplaner och äldre
gymnasieutbildning.
De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft redan i början av 2019 för att
de elever som ska söka till gymnasieskolan hösten 2019 ska kunna göra
välavvägda val inför framtida högskolestudier.
De nya föreskrifterna om särskild behörighet ska tillämpas första gången
vid antagning till utbildning som börjar efter utgången av maj 2022.
Den äldre lydelsen av Universitets‐ och högskolerådets föreskrifter (UHRFS
2013:2) om områdesbehörigheter fortsätter därför att gälla för antagning
till utbildning som börjar före utgången av maj 2022.

Utgångspunkter
Nuvarande områdesbehörigheter utgår från skrivningar i propositionen Vägar till
högskolan för kunskap och kvalitet (prop. 2006/07:107) men även synpunkter som
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remissinstanserna lämnat till tidigare förslag baserat på propositionen Ny värld –
ny högskola (prop. 2004/05:162). Utgångspunkten för områdesbehörigheterna är
att kraven ska vara helt nödvändiga för att studenten skulle kunna tillgodogöra sig
utbildningen.1
Utgångspunkten för UHR:s förslag har varit de tidigare bestämmelserna om
områdesbehörigheter och högskoleförordningens krav på att de särskilda
behörighetskrav som ställs ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna
tillgodogöra sig utbildningen. UHR har även beaktat hur lärosäten använder
områdesbehörigheter idag. Några ytterligare krav i form av andra särskilda villkor
medges inte av ändringen i högskoleförordningen.

Motivering av förslaget och överväganden
Förslaget innehåller endast bestämmelser för sökande med betyg enligt
ämnesplaner i gymnasieskolan som började gälla 1 juli 2011 eller ämnesplaner i
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som började gälla 1 juli 2012.
UHR har i arbetet med beredningen av förslaget tagit hänsyn till att
gymnasieskolans antagning öppnar januari 2019. De elever som börjar gymnasiet
till hösten 2019 är berörda av förändringarna när de går ut gymnasiet 2022. För att
eleverna ska kunna göra välavvägda val till gymnasieskolan samt val av kurser
inom gymnasieutbildningen inför eventuella högskolestudier är det därför
nödvändigt att UHR beslutar om föreskrifter inför 2022 redan i början av 2019.
Detta för att UHR:s föreskrifter ska träda i kraft i anslutning till att
högskoleförordningens bestämmelser träder i kraft.
UHR utgår till stora delar från de nuvarande kurs‐ och nivåbestämmelser för
områdesbehörigheter men har i vissa fall tagit hänsyn till hur
områdesbehörigheterna används idag. Exempelvis har de lärosäten som ger
optikerutbildning sänkt kravet på nivån i matematik. Dvs. kraven ska vara helt
nödvändiga för utbildningen, se ovan.
De föreslagna föreskrifterna innehåller inga bestämmelser för sökande med betyg
enligt äldre kursplaner. Sökande med betyg från äldre kursplaner har i de allra
flesta fall redan avslutat sina gymnasiestudier och har därför inte samma behov av
att bestämmelserna finns på plats när bestämmelsen om särskild behörighet
träder i kraft.
Förslaget medför en konsekvensändring i Universitets‐ och högskolerådets
föreskrifter (UHRFS 2013:2) om områdesbehörigheter då delar av en föreskrift inte
kan upphävas i anslutning till ikraftträdandebestämmelser till en annan föreskrift.
Detta måste i stället ske genom en ändring i den aktuella föreskriften. Äldre lydelse
av föreskriften fortsätter att tillämpas för antagning till utbildning som börjar före
utgången av maj 2022.
UHR planerar att återkomma med ytterligare förslag på bestämmelser gällande
särskild behörighet för äldre kursplaner och äldre gymnasieutbildning.
Universitets‐ och högskolerådet föreskrifter (UHRFS 2013:2) om
1
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områdesbehörigheter kommer att upphävas i sin helhet när den föreslagna
föreskriften om särskild behörighet även innefattar äldre kursplaner och äldre
gymnasieutbildning.
UHR har inte funnit behov av att ändra bestämmelserna gällande de program i
gymnasieskolan som får ersätta vissa kurser i den särskilda behörigheten.
Motsvarandebedömningar utifrån slutförda gymnasieprogram med vissa kurser är
ett viktigt verktyg i en breddad rekrytering till högskolan. Det kan även bidra till att
fler elever väljer att studera på yrkesprogram inom gymnasieskolan.
De föreslagna föreskrifterna innehåller en bilaga med tabell för särskild behörighet
för utbildning som leder fram till yrkesexamen. UHR har inte funnit behov av att
föreskriva om särskild behörighet för utbildning som leder fram till konstnärlig
examen.

Allmänt
Beskrivning av problemet och vad UHR vill uppnå
I propositionen Fler vägar till kunskap – en högskola för livslångt lärande (prop.
2017/18:204) lämnas förslag som bland annat rör tillträde till högre utbildning.
Regeringen ville att riksdagsbindningar om tillträde, behörighet och urval till
högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå skulle tas bort. Riksdagen skulle,
enligt förslaget, endast ta beslut om vilka ramar som gäller för tillträde till
högskolan och inte längre ta ställning till regleringen i detalj om behörighet och
urval. Riksdagen behandlade propositionen och biföll förslaget (prop.
2017/18:204, Bet. 2017/18:UbU25 och rskr. 2017/18:331).
Förslagen har föranlett förändringar i högskoleförordningens bestämmelser om
grundläggande och särskild behörighet och urval samt meritvärdering. De nya
reglerna innebär bland annat att den särskilda behörigheten inte längre ska anges i
områdesbehörigheter. UHR behöver därför ta fram nya föreskrifter om särskild
behörighet och ändra de nu gällande föreskrifterna om områdesbehörigheter.
Detta arbete kommer att ske i etapper. UHR prioriterar att de elever som ska börja
gymnasieskolan hösten 2019 ska veta vilka särskilda behörigheter som gäller för
dem om de vill söka till högskolan efter avslutad gymnasieexamen.

Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka
effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd
UHR bedömer att dessa frågor måste regleras i föreskrifter för att en rättssäker
och enhetlig tillämpning ska kunna uppnås. Om UHR väljer att inte föreskriva om
den särskilda behörigheten så blir effekten framför allt att de sökande till
gymnasieskolan i höst inte kommer att veta vilka krav på särskild behörighet som
kommer att ställas på dem om de väljer att söka vidare till högskolan.
Uppgifter om vilka som berörs av regleringen
De som direkt berörs av de föreslagna bestämmelserna är sökande till högskolan
som påbörjat sin utbildning i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning efter
den 30 juni 2011 respektive 30 juni 2012.
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De som indirekt berörs av förslaget är studie‐ och yrkesvägledare och motsvarande
på såväl kommunala som fristående skolor som inom högskolan. Dessa personer
behöver informera om de nya bestämmelserna.

Uppgifter om de bemyndiganden som UHR:s beslutanderätt grundar sig på
Föreskrifter om särskild behörighet
Universitets‐ och högskolerådet (UHR) har i 7 kap. 9 – 10 §§ högskoleförordningen
(1993:100) bemyndigande att föreskriva om vilka krav på särskild behörighet i
form av kurser från gymnasieskolan som ska gälla för ett utbildningsprogram som
vänder sig till nybörjare och som leder till yrkesexamen eller konstnärlig examen
samt vilka kurser högskolan får använda som särskilt behörighetskrav till övriga
utbildningar. Dessa bestämmelser träder i kraft den 1 januari 2019, vilket framgår
av punkten 1 i övergångsbestämmelserna till förordningen (2018:1503) om
ändring i högskoleförordningen.
Regeringen har även fattat beslut om ändring i förordningen (1993:221) för
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) (2018: 1505). Beslutet innebär att även för
utbildningar inom SLU som leder till yrkesexamen och som vänder sig till nybörjare
har UHR bemyndigande att föreskriva om vilka särskilda behörighetskrav i form av
kurser från gymnasieskolan som får ställas (5 kap. 2 b §). UHR får även föreskriva
om vilka kurser inom gymnasieskolan som ska gälla till övriga utbildningar inom
SLU (5 kap. 2 c §). Även dessa bestämmelser träder i kraft den 1 januari 2019,
vilket framgår av punkten 1 i övergångsbestämmelsen till förordningen

Föreskrifter om områdesbehörigheter
När det gäller de föreslagna ändringarna i Universitets‐ och högskolerådets
föreskrifter (UHRFS 2013:2) om områdesbehörigheter återfinns bemyndigandena i
högskoleförordningen (1993:100) respektive förordningen (1993:221) för Sveriges
lantbruksuniversitet. Universitets‐ och högskolerådet föreskriver med stöd av
punkten 5 i ikraftträdande‐ och övergångsbestämmelserna till förordningen
(2018:1503) om ändring i högskoleförordningen (1993:100) och 7 kap. 9 a och 10 a
§§ högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse (2012:712), punkten 4 i
ikraftträdande‐ och övergångsbestämmelserna till förordningen (1993:1505) om
ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet och 5 kap. 2 b
och 2 c §§ förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet i dess lydelse
(2012:740) respektive (2007:719).
Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen
medför
Regleringen kommer inte att innebära några kostnadsmässiga konsekvenser.
Övriga konsekvenser av förslaget framgår nedan.
Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de
skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
De föreslagna reglerna överensstämmer med de skyldigheter som följer av
Sveriges anslutning till EU.
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Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för
ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser
De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft redan i början av 2019 för att de elever
som ska söka till gymnasieskolan hösten 2019 ska kunna göra välavvägda val inför
framtida högskolestudier.
Det kommer att finnas behov av speciella informationsinsatser. UHR planerar
bland annat att delta i ett antal mässor för blivande studenter och informera
studie‐ och yrkesvägledare genom gängse kanaler. I övrigt kommer framför allt
studie‐ och yrkesvägledare inom skola och högre utbildning att informera om de
nya bestämmelserna.

Konsekvenser i meritvärderingen för sökande med betyg enligt ämnesplaner
i gymnasieskolan som började gälla 1 juli 2011 eller ämnesplaner i kommunal
vuxenutbildning på gymnasial nivå som började gälla 1 juli 2012.
Enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen (1993:100) är fördjupningar i ämnena
moderna språk, svenskt teckenspråk för hörande, engelska och matematik
meritkurser om de inte krävs för grundläggande eller särskild behörighet. Detta
innebär att den särskilda behörigheten till utbildningar som innefattar dessa
ämnen kommer att påverka om meritpoäng kan tilldelas för meritkurser och i
vilken omfattning.
Förslaget bör inte medföra att en sökande som tidigare tilldelats meritpoäng i
ämnen som krävs för särskild behörighet till en viss utbildning som leder till
yrkesexamen inte längre kan tilldelas meritpoäng i ämnet. Detta beror på att det
inte skett någon skärpning av de särskilda behörighetskraven.

Konsekvenser för elever som läser enligt bestämmelser gällande slutbetyg
som får utfärdas fram till och med 1 juli 2020
Genom att förslaget inte innehåller några bestämmelser kring betyg utfärdade
enligt äldre kursplaner kan det medföra att elever inom kommunal
vuxenutbildning på gymnasial nivå får svårare att göra välavvägda val inför
antagning till utbildning som startar efter maj 2022.
Konsekvenser för jämställdhet
Förslaget förväntas inte innebära några konsekvenser i relationen mellan kvinnor
och män.
Konsekvenser för lärosäten och Universitets‐ och högskolerådet
Regeringen har beslutat om ändrade regler i högskoleförordningen. Ändringen
kommer att medföra att lärosätena måste uppdatera sina lokala regler om tillträde
till högre utbildning samt relevant informationsmaterial.
Det datatekniska systemet NyA måste ändras så att behörighetskontroller och
meritvärdering följer de nya reglerna. Bedömningshandboken, som tas fram av en
arbetsgrupp utsedd av Sveriges universitets och högskoleförbund och som
används som underlag i antagning till högre utbildning, måste uppdateras. De
webbplatser som används för anmälan till högskolestudier måste även de
uppdateras.
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Informationsinsatser är nödvändiga för att presumtiva sökande och återsökande
samt vidareinformatörer får kännedom om de nya reglerna men även att de äldre
reglerna ska fortsätta att tillämpas för antagning till utbildning som börjar före
utgången av maj 2022. Även universitet och högskolor kan komma att behöva
informationsinsatser från UHR.
De föreslagna ändringarna kommer att innebära vissa ekonomiska konsekvenser
för lärosätena och UHR men torde inte innebära några ytterligare kostnader som
inte beror på ändringarna i högskoleförordningen.

Konsekvenser för studie‐ och yrkesvägledare
Ändringen kommer att medföra att studie‐ och yrkesvägledare behöver få
information om de nya bestämmelserna så fort som möjligt. Informationsinsatser
från UHR till denna målgrupp gällande ändringar i regelverket bör ske löpande.
Konsekvenser för sökande med utländska gymnasiebetyg
Vissa av de föreslagna behörighetskraven i bilaga 3 kommer inte att kunna
uppfyllas genom utländsk gymnasieutbildning. Det gäller t.ex. religionskunskap där
det kan vara svårt att jämföra ämnesplaner i religionskunskap med den svenska
ämnesplanen. Oftast är ämnet religionskunskap i utländska gymnasieutbildningar
knutet till en viss religion till skillnad från ämnet i svensk gymnasieskola. Det
innebär att någon samordnad bedömning inte är möjlig för vissa enstaka
behörighetskrav utan lärosätena kommer att få bedöma varje sökande individuellt.
Det är viktigt att informationen kring de nya kraven på särskild behörighet når
vidareinformatörer inom kommunal vuxenutbildning som arbetar med elever med
utländsk förutbildning och som vill söka högre utbildning.

Konsekvenser för kommuner och landsting
Regleringen bedöms inte få några större effekter för kommuner eller landsting.
Kommunala huvudmän inom skolväsendet kommer att behöva informera sina
elever om de nya bestämmelserna.
Konsekvenser för företag
Regleringen bedöms inte få några större effekter för företags
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Enskilda huvudmän
inom skolväsendet kommer att behöva informera sina elever om de nya
bestämmelserna.
Kontaktperson
Det går bra att kontakta utredaren Erica Finnerman vid eventuella frågor om
konsekvensutredningen, tel.nr: 010‐4700365, e‐postadress:
erica.finnerman@uhr.se.
Bilagor till konsekvensutredningen:
Bilaga 1: Förslag på nya föreskrifter om särskild behörighet ‐ beskrivning av
innehållet i föreskrifterna.
Bilaga 2: Förslag på ändring i Universitets‐ och högskolerådets (UHRFS 2013:2) om
områdesbehörigheter ‐ beskrivning av ändringarna i föreskrifterna.
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Bilaga 1

Förslag på nya föreskrifter om särskild behörighet
1§
Paragrafen anger att det i bilaga 1 anges vilka krav på särskild behörighet som
enligt 7 kap. 8 § första stycket 1 högskoleförordningen ska gälla för
utbildningsprogram som vänder sig till nybörjare och som leder till sådan
yrkesexamen eller konstnärlig examen som anges i bilaga 2
(examensförordningen) till högskoleförordningen (1993:100) och i bilaga 1 till
förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet.

2§
Paragrafen anger att det i bilaga 2 anges de program i gymnasieskolan som får
ersätta vissa kurser i den särskilda behörigheten. Paragrafen innehållen även en
hänvisning till bestämmelser om särskild behörighet.

3§
Paragrafen anger att det i bilaga 3 anges särskilda behörighetskrav som enligt 7
kap. 10 § högskoleförordningen (1993:100) ska gälla för andra utbildningar än de
som avses i 7 kap. 9 § högskoleförordningen (1993:100).

Bilaga 1
Bilaga 1 består av en avdelning, A, där kraven på särskild behörighet för utbildning
i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning som påbörjats efter den 30 juni
2011 respektive 30 juni 2012 ställs upp. Att förslaget innehåller beteckningen
avdelning beror på att den föreslagna föreskriften kommer att kompletteras med
fler avdelningar i ett senare skede. Bilagan innehåller inte krav på särskild
behörighet till utbildningar som leder till konstnärlig examen.
Den särskilda behörigheten är uppställd per utbildning som leder fram till en viss
yrkesexamen men innehåller även särskild behörighet för vissa inriktningar inom
en utbildning som leder fram till vissa yrkesexamina. Det gäller t.ex. utbildning som
leder fram till civilingenjörsexamen med internationell inriktning.
Den särskilda behörigheten är i de flesta fall densamma som återfinns i
Universitets‐ och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:2) om
områdesbehörigheter.2
Flera utbildningar som enligt 5 kap. 1 § i förordningen (1993:221) för Sveriges
lantbruksuniversitet får avläggas vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har fått
kravet i det alternativa kravet till Samhällskunskap 1b sänkt. Istället för
Samhällskunskap 1a1 + 1a2 krävs Samhällskunskap 1a1. SLU använder idag detta
2

Djursjukvårdarexamen finns inte med i bilaga 1. Denna examen gäller enligt
förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet till och med utgången av
december 2021 för sökande som påbörjat en utbildning till en djursjukvårdarexamen
före den 1 januari 2018.

7 (10)

krav vilket möjliggör för elever från naturbruksprogrammet att uppfylla
behörighetskraven i Samhällskunskap med den kurs i samhällskunskap som ingår
inom de gymnasiegemensamma ämnena. Utbildning som leder fram till
Landskapsarkitektexamen har två möjliga områdesbehörigheter enligt
Universitets‐ och högskolerådets föreskrifter (2013:2) om områdesbehörigheter. I
förslaget om särskilda behörighet finns endast en grupp av särskilda
behörighetskrav till denna utbildning. SLU använder inte den områdesbehörighet
som innebär högre krav vilket tyder på att detta krav inte längre kan ses som helt
nödvändigt krav för att klara utbildningen.
För utbildning som leder fram till optikerexamen är kraven på särskild behörighet
sänkta. Detta beroende på att de lärosäten som ger denna utbildning har sänkt de
krav som framgår av områdesbehörighet A13.
UHR har i arbetet med att ta fram föreskrifterna fått propåer om att det särskilda
behörighetskravet i samhällskunskap bör sänkas från Samhällskunskap 2 till
Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2 till utbildning som
leder fram till ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i grundskolans
årskurs 1‐7 och utbildning som leder fram till ämneslärarexamen med inriktning
mot undervisning i gymnasieskolan, undervisningsämne Samhällskunskap. Det
skulle underlätta för sökande med högskoleförberedande examen från
naturvetenskapligt program som önskar kombinera undervisningsämnet
Samhällskunskap med undervisningsämnet Matematik.
Elever på naturvetenskapligt program har inte kursen Samhällskunskap 2 som kurs
inom gymnasiegemensamma ämnen. Kursen ingår i inriktningen naturvetenskap
och samhälle och det finns även möjlighet att inom programfördjupningen välja
kursen, men det är vanligare att elever väljer andra kurser som fördjupning,
exempelvis kurser som ger meritpoäng.3
Vissa lärosäten som ger ämneslärarutbildning med undervisningsämnet
Samhällskunskap har sänkt kraven i Samhällskunskap medan andra lärosäten
använder behörighetskravet som det uttrycks i områdesbehörigheten. Då
utbildningens upplägg kan se olika ut på olika lärosäten finner inte UHR att kraven i
Samhällskunskap bör sänkas.

Bilaga 2
Bilaga 2 består av en tabell för motsvarandebedömningar som gäller för den som
har yrkesförberedande examen enligt de ämnesplaner i gymnasieskolan som gäller
från och med den 1 juli 2011 eller enligt de ämnesplaner i kommunal
vuxenutbildning på gymnasial nivå som gäller från och med den 1 juli 2012.
Det är inte någon ändring i sak jämfört med Universitets‐ och högskolerådets
föreskrifter (UHRFS 2013:2) om områdesbehörigheter. Stycket som beskriver för
3

Enligt Gymnasieskolan – Betyg och studieresultat – Riksnivå, tabell 8, läsåret 2016/17
var det 2308 elever som avslutat ett naturvetenskapligt program och som hade betyg i
Samhällskunskap 2. 12091 elever från naturvetenskapligt program hade betyg i
Samhällskunskap 1b (https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok‐statistik‐
om‐forskola‐skola‐och‐vuxenutbildning).
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vilka denna tabell gäller är ändrad, och tydliggör att tabellen gäller för de som har
en yrkesexamen enligt de ämnesplaner i gymnasieskolan som gäller från och med
den 1 juli 2011 eller enligt de ämnesplaner i kommunal vuxenutbildning på
gymnasial nivå som gäller från och med den 1 juli 2012.

Bilaga 3
Bilaga 3 består av en tabell för särskild behörighet till övriga utbildningar för kurser
enligt ämnesplaner i gymnasieskolan som gäller från och med den 1 juli 2011 eller
enligt de ämnesplaner i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som gäller
från och med den 1 juli 2012.

Ikraftträdande‐ och övergångsbestämmelser
De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft två veckor efter den dag då
föreskrifterna enligt uppgift på dem utkom från trycket. Föreskrifterna ska
tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter utgången av
maj 2022.
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Bilaga 2

Förslag till ändring i Universitets‐ och högskolerådets
föreskrifter (UHRFS 2013:2) om områdesbehörigheter
Med anledning av att den nya föreskriften om särskild behörighet föreslås träda
ikraft i början av 2019 behöver delar av Universitets‐ och högskolerådets
föreskrifter (UHRFS 2013:2) om områdesbehörigheter upphävas.

1§
Innehållet i paragrafen som gäller för sökande med utbildning i gymnasieskolan
och kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som påbörjats efter den 30 juni
2011 respektive den 30 juni 2012 ska upphävas.
Stycket som innehåller nyare och äldre benämningar på kommunal
vuxenutbildning på gymnasial nivå är ändrad och innehåller i förslaget endast äldre
benämning, gymnasial vuxenutbildning. Benämningen kommunal vuxenutbildning
på gymnasial nivå började gälla efter den 30 juni 2012.
Ett nytt stycke är tillagt. Stycket innebär ett förtydligande av vilken avdelning en
sökande med betyg i kurser eller ämnen från flera gymnasieformer ska följa.

Bilaga 1
Avdelning A i bilaga 1 ska upphävas. Det är en följd av förslaget till ny föreskrift. En
fotnot med hänvisning till föreskrifternas senaste lydelse och en förklaring av
ändringens innebörd är införd.

Bilaga 2
Tabell 1, som bestod av en tabell för motsvarandebedömningar som gäller för den
som har yrkesförberedande examen enligt de ämnesplaner i gymnasieskolan som
gäller från och med den 1 juli 2011 eller enligt de ämnesplaner i kommunal
vuxenutbildning på gymnasial nivå som gäller från och med den 1 juli 2012, ska
upphävas. Det är en följd av förslaget på ny föreskrift. En fotnot med hänvisning till
föreskrifternas senaste lydelse och en förklaring av ändringens innebörd är införd.

Bilaga 3
Den del i bilaga 3 som avser områdesbehörigheter enligt avdelning A i bilaga 1, ska
upphävas. Det är en följd av att avdelning A i bilaga 1 ska upphävas. En fotnot med
hänvisning till föreskrifternas senaste lydelse och en förklaring av ändringens
innebörd är införd.

Ikraftträdande‐ och övergångsbestämmelser
Förändringar i Universitets‐ och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:2) om
områdesbehörigheter föreslås träda i kraft två veckor efter den dag då
föreskrifterna enligt uppgift på dem utkom från trycket och ska upphöra att gälla
den 1 juni 2022. 1 § tredje stycket ska tillämpas första gången vid antagning till
utbildning som börjar efter utgången av maj 2019. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande i fråga om antagning till utbildning som börjar före utgången av maj
2022.
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