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Konsekvensutredning 
Datum: 2021-05-17 

Diarienummer: 4.1.2-00549-2021 
 

 

Konsekvensutredning:  

Förslag till ändringar i Universitets- och 
högskolerådets föreskrifter (2013:1) om 
grundläggande behörighet och urval 
Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6–8 §§ i förordningen (2007:1244) 
om konsekvensutredning vid regelgivning. 

Bakgrund 
I bilaga 2 till Universitets- och högskolerådets föreskrifter (2013:1) om 

grundläggande behörighet och urval anges de kurser som kan höja meritvärdet 

vid värdering av betyg från utländska utbildningar. I tabellen återfinns kurser 

från kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 och kursplaner 

som infördes den 1 juli 2001 (GY2000/VUX2001) samt ämnesplaner i 

gymnasieskolan som gäller från och med den 1 juli 2011 och i gymnasial 

vuxenutbildning som gäller från och med 1 juli 2012 (GY11/VUX12). I tabellen 

anges de kurser som motsvarar vararandra på samma rad. 

Skolverket har gjort förändringar gällande ämnesplaner inom GY11/VUX12 för 

vissa yrkesprogram. Förändringarna innebär att flera kurser revideras, nya 

ämnen och kurser tillkommer samt att några upphör. De reviderade 

ämnesplanerna gäller från och med den 1 juli 2021.  

Med anledning av dessa förändringar behöver UHR se över bilaga 2 i 

Universitets- och högskolerådets föreskrifter (2013:1) om grundläggande 

behörighet och urval. 

A   Allmänt  

1.Syftet med reglerna 
Eftersom det skett ändringar inom samma studieordning (GY11/VUX12) 

föreslår UHR att ytterligare en kolumn införs i tabellen som benämns 

Reviderade ämnesplaner 2011/2012. I kolumnen för reviderade ämnesplaner 

har kurser i de reviderade ämnesplanerna lagts till.  

Därutöver föreslår UHR att kursen Pedagogiskt arbete ska läggas till i kolumnen 

som benämns Ämnesplaner 2011/2012. Kursen ingår i yrkespaket inom 

vuxenutbildningen. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-20071244-om-kons_sfs-2007-1244/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-20071244-om-kons_sfs-2007-1244/
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2. Alternativa lösningar och effekter av utebliven reglering 
UHR anser att en komplettering av bilaga 2 med nya kurser är viktigt för att 

sökande med utländska betyg ska fortsätta ha möjlighet att komplettera med 

kurser som kan höja jämförelsetalet. Om en reglering inte sker kan det 

innebära att dessa sökande får en minskad möjlighet att komplettera eftersom 

antalet möjliga kurser reduceras i samband med att Skolverket har ändrat i 

ämnesplaner för GY11/VUX12. 

3. Vilka berörs? 
Sökande med utländska betyg berörs av föreskrifterna. Indirekt berörs även 
vidareinformatörer inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. 

4. Bemyndiganden för UHR:s beslut 
I 7 kap. 18 § HF (1993:100) bemyndigas UHR att föreskriva i övrigt om 
meritvärdering av betyg.  

5. Kostnader och andra konsekvenser 
Ändringen av bilaga 2 kan komma att medföra ändringar i antagningssystemet 
NyA. UHR anser att det är en smärre ändring.  

6. Regleringen och Sveriges skyldigheter som EU-medlem 
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 ikraft den 1 januari 2022 och ska gälla för 
utbildning som påbörjas efter den 31 maj 2022. 

Mindre informationsinsatser är nödvändiga för att presumtiva sökande och 
återsökande samt vidareinformatörer ska få kännedom om regleringen. 

B   Kommuner och regioner 
Regleringen bedöms inte få effekter för kommuner eller regioner.  

Det behöver dock säkerställas att vidareinformatörer, så som studievägledare, 
får information om de nya reglerna. 

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

D   Samråd 
Visst samråd med Skolverket har skett. 
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E   Kontaktperson 
Det går bra att kontakta utredaren Erica Finnerman vid eventuella frågor om 

konsekvensutredningen. tel.nr: 010-470 03 65, e-postadress: 

erica.finnerman@uhr.se. 


