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Yttrande över remiss från Universitets- och 
högskolerådet , UHR, angående ändring i Universitets- 
och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2019:1) om 
särskild behörighet (4.1.2-00262-2020) 

Sammanfattning 
SLU tillstyrker i sak förslaget i sin helhet, men har några redaktionella synpunkter. 

Generella synpunkter 
Förslaget är en konsekvens av att områdesbehörigheterna försvinner under 2022, 
och består i huvudsak av två delar, dels en reglering om behörighetskrav för 
yrkesprogram, dels en reglering om behörighetskrav för andra utbildningar som 
vänder sig till nybörjare. 

SLU tillstyrker förslaget om behörighetskrav för yrkesprogrammen och konstaterar 
att det för SLU:s del inte innebär någon förändring i sak. Det är önskvärt med 
nationella föreskrifter på området för att garantera studenters likvärdiga tillgång till 
yrkesutbildning. 

SLU tillstyrker förslaget om behörighetskrav för andra utbildningar som vänder sig 
till nybörjare. De möjliga kurser som föreslås ligger i linje med SLU:s befintliga 
behörighetskrav och innebär ingen förändring i sak. SLU konstaterar vidare att det 
vad fristående kurser som vänder sig till nybörjare anbelangar rör sig om en helt ny 
föreskrift, då en sådan reglering från nationellt håll tidigare saknas. Detta innebär 
ingen förändring i sak för SLU då våra befintliga behörighetskrav ligger i linje med 
förslaget. Det skulle dock kunna innebära förändringar för andra lärosäten. 
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Specifika synpunkter 
SLU tillstyrker förslaget i sak i sin helhet, men har vissa specifika redaktionella 
synpunkter. 

Tredje paragrafen i förslaget till föreskrifter tycks inte vara en språkligt fullständig 
sats och kan med fördel ses över så att det tydligare framgår att kurserna i bilaga 3 
är de kurser som uteslutande får användas för särskild behörighet till utbildningar 
som vänder sig till nybörjare. 

Samma sak gäller bilaga 3 där det kan förtydligas vad tabellen avser, i enlighet 
med ovan. 

 

Beslut om detta yttrande har fattats av prorektor Karin Holmgren efter 
föredragning av avdelningschef Maria Orvehed vid utbildningsavdelningen. 
Innehållet har utarbetats av enhetschef Helena Lundvik och antagningshandläggare 
Leo Pierini och Kristina Eriksson vid utbildningsavdelningen. 

 

Karin Holmgren  
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