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BESLUT 

2023-02-14 Dnr UFV 2022/2751 

Universitets- och högskolerådet 

Förslag till föreskrifter om ändring i Universitets- 
och högskolerådets föreskrifter (2015:3) om 
högskoleprovet 

Beslut 

Härmed beslutas att 

- Uppsala universitet överlämnar bifogat yttrande som svar. 

 

Bakgrund 

Uppsala universitet har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslag 

till föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter 

(2015:3) om högskoleprovet. 

 

Bifogat yttrande har utarbetats av avdelningschef vid avdelningen för 

Gemensam service och administration Malin Dahlén och beretts med 

Studentavdelningen, Juridiska avdelningen, vetenskapsområdena och 

Uppsala universitets förenade studentkårer. 

 

 

 

Beslut i detta ärende har i rektors frånvaro fattats av undertecknad 

prorektor i närvaro av universitetsdirektör Caroline Sjöberg, efter 

föredragning av avdelningschef Malin Dahlén. Närvarande därutöver var 

akademiombudsman Per Abrahamsson och Uppsala studentkårs 

ordförande Anton Sánchez Sulejmani. 

 

 

 

Coco Norén 

 

 

    

 Malin Dahlén 
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YTTRANDE 

2023-02-14 Dnr UFV 2022-2751 

Universitets- och högskolerådet 

 
Förslag till föreskrifter om ändring i Universitets- 
och högskolerådets föreskrifter (2015:3) om 
högskoleprovet 

Uppsala universitet har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslag 

till föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter 

(2015:3) om högskoleprovet. 

 

Övergripande generella synpunkter 

Uppsala universitet ser positivt på att föreskrifterna om högskoleprovet 

förtydligas och tillstyrker förslaget samt instämmer med 

konsekvensutredningens analys av de föreslagna ändringarnas 

konsekvenser. 

 

Kommentarer och ändringsförslag 

Begreppen anordnar respektive genomför används med viss inkonsekvens 

i förslaget. Det är viktigt att det tydligt framgår att det är Universitets- och 

högskolerådet (UHR) som ansvarar för genomförandet och högskolorna 

som anordnar provet.  

 

Det är önskvärt att det i föreskrifterna även tas upp hur det nya beslutet om 

visitation vid inpassering, som träder i kraft 1 juli 2023, ska hanteras. 

 

I högskoleförordningen, som delvis reglerar högskoleprovet, anges att 

UHRs beslut enligt denna förordning inte får överklagas (12 kap 6 §). Det 

är önskvärt att det framgår huruvida beslut som fattas med stöd av dessa 

föreskrifter går att överklaga eller ej och i så fall hur. 

 

Uppsala universitetet föreslår att det i 8 §, som reglerar beslut om 

anpassning, tydliggörs när ett sådant beslut ska fattas och om det är ett 

beslut som deltagaren själv ska ta med sig. Det bör även framgå hur ett 

avslag på en begäran om anpassning hanteras. 
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Organisationsnummer: 

202100-2932 

Det som regleras i 10 § följer redan av Offentlighets- och sekretesslagen. 

Uppsala universitet föreslår därför följande formulering: 

”Det är viktigt att de högskolor som genomför högskoleprovet säkerställer 

att provet hanteras och förvaras på ett sådant sätt att uppgifterna i provet 

inte riskerar att röjas. Röjande av uppgifterna i provet kan vara ett brott 

mot tystnadsplikt enligt Brottsbalken 20 kap 3 §.” 

 

11 § bör formuleras om då det, enligt vår tolkning, inte handlar om fall där 

9-10 §§ inte följs utan om fall där man misstänker att uppgifter har röjts. 

 

Med anledning av att 18-20 §§ utgår behöver begreppet provledare 

definieras alternativt ersättas med annan formulering på de ställen 

begreppet används i föreskrifterna.  

 

För att förtydliga 40 § föreslår universitetet följande skrivning: 

”En provdeltagare som inte följer bestämmelserna i 31-39 §§ ska inte få 

något resultat på högskoleprovet. UHR fattar beslut om att inte ge resultat 

på högskoleprovet. Den högskola där provdeltagaren har genomfört provet 

ska skyndsamt informera och lämna underlag om misstanke om brott mot 

bestämmelserna till UHR.” 

 

Slutligen vill universitetet understryka att med anledning av att 22-30 §§ 

utgår och dessa delar inte längre regleras i föreskrifterna bör eventuella 

ändringar i anvisningar och handledning ske i samråd med högskolorna 

och med god framförhållning för att säkerställa kvalitet, enhetlighet och 

resurser. 

 


