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Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning
(Dnr U2017/03082/UH)

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors yttrande utgår från
regeringens mål att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina
liv och inflytande över samhällsutvecklingen samt från regeringens mål att
förbättra villkoren för det civila samhället.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till
promemorians förslag till ändring i högskolelagen (1992:1434) som innebär att
universitet och högskolor i stället för att aktivt främja och bredda rekryteringen till
högskolan aktivt ska främja ett brett deltagande i utbildningen.
Utifrån ungdomspolitikens mål om ungas lika rätt till goda levnadsvillkor ska alla
unga ha likvärda möjligheter att studera på högre nivå och kunna etablera sig i
arbetslivet. Den nya formuleringen, att högskolorna aktivt ska främja ett brett
deltagande i utbildningen, innebär enligt promemorian såväl ett bra mottagande
som ett stöd under hela utbildningen. Detta förtydligande kan innebära att fler
studenter, från fler grupper av unga, inte bara börjar utan klarar att genomföra sin
högskoleutbildning. Myndigheten har i tidigare studier visat på vissa svårigheter
bland exempelvis unga med funktionsnedsättning att få det stöd som behövs på
universitet och högskolor1. Med den nya skrivelsen i högskolelagen ökar
möjligheten att unga, oavsett bakgrund, sexuell läggning eller eventuell
funktionsnedsättning, kan genomföra sina högskolestudier.

US1000, v 1.0, 2010-02-04

Myndigheten ställer sig dock frågande till promemorians bedömning att förslaget
inte bör leda till några ökade kostnader. Om syftet är att åstadkomma en verklig
förändring i deltagandet på universitet och högskolor ser myndigheten det som
rimligt att förslaget kan komma att kräva extra resurser kostnadsmässigt.
I övrigt har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor inga synpunkter.

Ungdomsstyrelsen (2012). Fokus 12 – Levnadsvillkor för unga med funktionsnedsättning.
Stockholm: Ungdomsstyrelsen.
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I detta ärende har generaldirektör Lena Nyberg beslutat. Utredare Fabian Sjö har
varit föredragande. Avdelningschef Pontus Ekstedt har deltagit i den slutliga
beredningen av ärendet.

Lena Nyberg
generaldirektör

Fabian Sjö
utredare

2 (2)

