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Yttrande över slutbetänkandet Fusk vid antagning till högskoleutbildning – 
vad händer sedan?  SOU 2019:50 

Malmö universitet har erbjudits möjligheten att lämna synpunkter på 
ovannämnda slutbetänkande. Universitetets yttrande framgår av bilaga.    

   
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor efter föredragning av 
jurist Hans Jonsson.  

Närvarande vid beslutet finns i särskild förteckning. 
 

Kerstin Tham 
Rektor 
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Registrator 
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Bilaga    

Yttrande över SOU 2019:50, Fusk vid antagning till 
högskoleutbildning – vad händer sedan? 

Malmö högskola har beretts möjlighet att yttra sig över ovannämnde 
slutbetänkande och vill anföra följande yttrande. 

Malmö universitet delar utredningens uppfattning att följande reglering bör 
införas i högskoleförordningen. 
 

• Det ska anges att betyg kvarstår även om lärosätet beslutar att 
återkalla antagningen till en utbildning på grundnivå eller avancerad 
nivå till följd av att sökanden lämnat oriktiga eller vilseledande 
uppgifter. 

 
• Det ska införas en bestämmelse om att ett beslut om återkallelse av 

antagning till en utbildning på grundnivå eller avancerad nivå till 
följd av att sökanden lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter inte 
får meddelas om examensbevis som avser utbildningen har utfärdats. 

 
• 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 felaktigt till följd av att 
sökanden lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter.  

 
Malmö universitet delar också utredningens bedömning att det inte har 
framkommit tillräckliga skäl att föreslå en särskild reglering om möjlighet 
till omedelbar verkställighet av beslut om återkallande av antagning  
samt  
att det inte finns förutsättningar att nu föreslå en möjlighet för lärosätena att 
neka en student ett examensbevis i de fall beslutet om antagning avseende 
det utbildningsprogram som examensbeviset avser återkallats eller ärende 
om återkallande pågår 
samt 
att utredningens förslag inte kommer att få några större konsekvenser för 
universitet och högskolor. 
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