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Konsekvensutredning:
Förslag till föreskrifter om genomförande
av försöksverksamhet med
behörighetsprov för tillträde till
högskoleutbildning
Bakgrund
I betänkandet Tillträde för nybörjare – ett öppnare och enklare system för
tillträde till högskoleutbildning (SOU 2017:20) föreslog den så kallade
tillträdesutredningen att ett nationellt behörighetsprov ska införas på försök
för personer som inte uppfyller kraven på grundläggande behörighet genom
gymnasial utbildning eller motsvarande.
Syftet med provet är att bredda möjligheterna att få grundläggande
behörighet och erbjuda fler personer tillträde till högre utbildning. Provet
kommer inte att ge särskild behörighet eller meritvärde som skulle kunna
användas för urval.
Med utgångspunkt i utredningens förslag fattade regeringen
den 5 juli 2018 beslut om förordningen (2018:1510) om försöksverksamhet
med behörighetsprov för tillträde till högskoleutbildning. Enligt 1 § denna
förordning ska den som inte har grundläggande behörighet till
högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå, inom ramen för en
försöksverksamhet som ska bedrivas 2022–2023, ha möjlighet att genom ett
behörighetsprov visa att han eller hon har de nödvändiga kompetenser som
krävs för grundläggande behörighet enligt 7 kap. 5 § högskoleförordningen
(1993:100).
Endast den som har fyllt eller fyller 24 år senast det kalenderår då provet
genomförs får delta i behörighetsprovet (4 § första stycket). Universitets- och
högskolerådet (UHR) ansvarar för att ta fram och genomföra provet och
beslutar om resultat på detta (2 § första stycket). UHR får besluta att endast
ett visst högsta antal deltagare får delta i provet under försöksverksamheten
(4 § andra stycket).
Förordningen träder i kraft den 1 januari 2022 och upphör att gälla vid
utgången av 2023. Ett godkänt resultat på behörighetsprovet ska dock vara
giltigt även efter utgången av 2023.
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Regeringen fattade den 26 juli 2018 beslut om ändring av regleringsbrevet för
budgetåret 2018 (U2018/02160/UH och U2018/03177 /UH ) och UHR fick då i
uppdrag att förbereda utvecklingen av behörighetsprovet och genomförandet
av en försöksverksamhet med ett sådant prov.
Regeringen kommer att ta ställning till provets framtid när
utprövningsomgångarna under 2022 och 2023 med tillhörande utvärderingar
har genomförts. Det är också regeringen som fattar beslut om en eventuell
provavgift. Om provet permanentas kommer UHR att se över UHR:s
föreskrifter för att bland annat ta ställning till hur provet ska fungera för
provdeltagare med funktionsnedsättningar. Denna fråga har varit aktuell i
arbetet med provkonstruktionen inom ramen för försöksverksamheten, men
några anpassningar inte kunnat göras på grund av tidsskäl.

A Allmänt
1. Syftet med reglerna
Under försöksverksamheten ska två prov anordnas. Provet kommer att ges på
fem orter, geografiskt fördelade över landet. Antalet provskrivare vid varje
provtillfälle är begränsat till 1 000 personer. Fem lärosäten kommer att bistå
UHR vid genomförandet av de två provtillfällena, Lunds universitet (200
personer), Göteborgs universitet (200 personer), Stockholms universitet (250
personer), Luleå tekniska universitet (150 personer) och Mittuniversitetet (200
personer).
Syftet med dessa föreskrifter är att inom ramen för försöksverksamheten
reglera genomförandet av behörighetsprovet.
2. Alternativa lösningar och effekter av utebliven reglering
Den föreslagna regleringen säkerställer att provet genomförs på ett enhetligt
och rättssäkert sätt och att provdeltagarna får den information de behöver om
vad som gäller vid provgenomförandet. UHR bedömer därför att alternativet
att inte meddela föreskrifter om genomförandet av provet inte är lämpligt.
3. Vilka berörs?
Den föreslagna regleringen kommer främst att beröra personer som inte
uppfyller kraven på grundläggande behörighet genom en gymnasieutbildning
eller motsvarande och som har fyllt 24 år eller fyller 24 år senast det
kalenderår då provet genomförs. Indirekt berörs studie- och yrkesvägledare
och andra vidareinformatörer som behöver informera om provet.
4. Bemyndiganden för UHR:s beslut
Bemyndigandet finns i 6 § förordningen (2018:1510) om försöksverksamhet
med behörighetsprov för tillträde till högskoleutbildning.
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5. Kostnader och andra konsekvenser
Den föreslagna regleringen kan innebära att lärosätena behöver göra ändringar
i sina lokala antagningsordningar samt i informationsmaterial. Ändringar
behöver också göras i bedömningshandboken för antagning.
Bedömningshandboken innehåller tillämpningar av regelverket avseende
antagning till högre utbildning och tas fram av den nationella bedömargruppen
för antagning, utsedd av Sveriges Universitets- och högskoleförbund (SUHF).
UHR bedömer att arbetet med dessa ändringar inte får några omfattande
kostnadsmässiga konsekvenser.
6. Regleringen och Sveriges skyldigheter som EU-medlem
Den föreslagna regleringen överensstämmer med de skyldigheter som följer av
Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
Regleringen medför inga specifika konsekvenser för kvinnor respektive män.
7. Tidpunkt och informationsinsatser
De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft den 22 juni 2022. Det första provet
kommer att genomföras den 9 oktober 2022. Det innebär att provresultaten
kan användas första gången för att söka till högskolan våren 2023. Det andra
provet planeras att äga rum hösten 2023 vid ungefär samma tid som det första
provet. Datum för de två provtillfällena har anpassats till
högskoleantagningens processer.
UHR kommer att informera om föreskrifterna på myndighetens webbplats.
Utöver det kommer riktade informationsinsatser att genomföras under vintern
och våren 2022 för att nå såväl presumtiva provdeltagare som studie- och
yrkesvägledare och andra vidareinformatörer.

B Kommuner och regioner
Regleringen bedöms inte få effekter för kommuner eller regioner. Studie- och
yrkesvägledare och andra vidareinformatörer, behöver dock få information om
provet.

C Företag
Regleringen bedöms inte få effekter av betydelse för företags
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt.

D Samråd
Samråd sker kontinuerligt med Göteborgs universitet, institutionen för
pedagogik och specialpedagogik som på uppdrag av UHR utvecklar och
konstruerar provet samt de fem lärosäten som arrangerar provet.

E Kontaktperson
Eventuella frågor om konsekvensutredningen besvaras av Aleksandra
Sjöstrand. tel.nr: 010-470 03 67, e-postadress: aleksandra.sjostrand@uhr.se.
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