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Mälardalens högskola (MDH) stödjer utredningens förslag om att det i 
högskoleförordningen anges att betyg ska kvarstå även om lärosätet beslutar 
att återkalla antagning till en utbildning på grundnivå eller avancerad nivå 
till följd av att sökande lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter.  
Högskolan anser att konsekvensen visserligen kan ses som mild i jämförelse 
med konsekvenserna studenter kan få vid fusk under utbildning, men 
utredningen har på ett bra och tydligt sätt gett exempel på hur komplext det 
kan bli om redan tagna poäng eller betyg skulle återkallas. 
 
Högskolan delar även utredningens förslag om att införa en bestämmelse i 
högskoleförordningen om att ett beslut om återkallelse av antagning till följd 
av att sökande lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter inte får meddelas 
om examensbevis som avser utbildningen har utfärdats.  
 
Vidare tillstyrker högskolan förslaget om att Överklagandenämnden för 
högskolan ska pröva överklaganden av ett universitets eller en högskolas 
beslut om återkallelse av antagning till utbildning på grundnivå eller 
avancerad nivå som fattats med åberopande av att antagningen blivit felaktig 
till följd av att sökande lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter. 
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