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Saco Studentråds yttrande på remissen: 
Högskolornas föreskrifter (SOU 2012:5). 
 
Saco Studentråd har givits möjlighet att inkomma med remissvar angående 
Högskolornas föreskrifter (SOU 2012:5). 
 
Saco Studentråd är en facklig studentorganisation, och vårt yttrande berör 
endast vilka konsekvenser betänkandets förslag kan ge för gruppen studenter. 
I gruppen studenter inkluderas både potentiellt blivande och nuvarande 
studenter. 
 
Utredaren gavs bland annat i uppgift att analysera om vissa bestämmelser behöver 
omformuleras så att det tydligare framgår om avsikten är att ett universitet eller en 
högskola ska meddela föreskrifter eller fatta förvaltningsbeslut. 
 
Utredningen berör de föreskrifter för högskolan som utgör de ramverk som högre 
utbildning bedrivs inom. Rättsäkerheten gynnas av att reglerna är så tydligt 
formulerade som möjligt. Lagtext ska vara klar, enkel och precis.  Utredningens 
förslag till förändringar av lagtexten bidrar i denna strävan. Om utredningens 
förslag till ändringar och tillägg genomförs kommer detta enligt Saco Studentråds 
bedömning leda till tydligare föreskrifter och därmed bättre rättsäkerhet för 
studenten. Ett gott exempel på ett förtydligande är utredningens förslag till två nya 
paragrafer i högskoleförordningen (1 kap. 17§, 4 kap. 4 a § ).  
 
Saco Studentråd har nedan valt att kommentera valda delar av utredningen:  
 
8.4.2 Vilka dokument ska omfattas av kungörandet? samt  8.4.4 Ska 
högskolorna ha egna författningssamlingar.  
 
Utredningen föreslår att högskolornas alla föreskrifter ska kungöras i en 
författningssamling. Utbildningsplaner vid Sveriges lant- bruksuniversitet ska 
inte längre vara undantagna från kravet på kungörande i en 
författningssamling.  
 
Många lärosäten tillhandahåller redan idag en övergripande sammanfattning av 
de regler som reglerar undervisningen vill det enskilda lärosätet. Saco Studentråd 
tillstyrker utredningens förslag trots av utredningen påpekade problem då de ökar 
kännedomen om rådande regler samt stärker likvärdigheten mellan lärosäten i den 
meningen att samtiga studenter garanteras en författningssamling.  
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