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Allmänna synpunkter - SFS tillstyrker utredningens förslag

Sveriges förenade studentkårer (SFS) tillstyrker promemorians förslag att tillfälligt

kunna frångå huvudregeln för platsfördelningen vid urvalet till högskoleutbildningar,

genom att minska kvoten för antalet sökande via högskoleprovet. Detta mot bakgrund

av att smittskyddsläget i och med coronapandemin gör att ett eller båda proven under

våren riskerar att behöva ställas in. Dessutom har ett högskoleprov tidigare ställts in

under våren 2020, samt att höstens provtillfällen varit begränsade. Således kommer

sannolikt andelen personer som konkurrerar i högskoleprovskvoten att minska och

antalet sökande på enbart betyg därmed att öka.

4. Huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskolan bör

tillfälligt kunna frångås vid extraordinära händelser i fredstid.

Samordnarens förslag om att lärosätena ska kunna frångå huvudregeln genom att

minst en fjärdedel ska kunna antas på resultat på högskoleprovet, anser SFS bör kunna

vara lägre. SFS anser principiellt att högskoleprovet inte ska vara en parallell

huvudväg till högskoleutbildningar, utan bör betraktas och följaktligen behandlas som

en andra chans. I Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på

grundnivå (SOU 2017:20) betonade SFS vikten av detta och påtalade att kvoten inte bör

användas för mer än 15 % av urvalet. Därmed anser vi att lärosätena bör få friheten att

ha en lägre kvot än en fjärdedel för sökande på högskoleprovet, till förmån för lokalt

beslutade urvalsgrunder och betyg. Detta anser vi även bör vara en huvudregel och inte

endast ett undantag vid extraordinära händelser i fredstid.



5. Ikraftträdande och tillämpning

SFS är kritiska till att riksdagens beslut om undantag kommer kunna fattas tidigast i

början på juni 2021, då de sökande till höstens utbildningar 2021 vid

ansökningstillfället inte kommer att veta hur platserna på deras sökta utbildningar

kommer att fördelas. Därmed brister promemorians förslag avseende transparens och

förutsägbarhet.
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