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Svensk författningssamling

Lag
om ändring i högskolelagen (1992:1434);

utfärdad den 13 december 2012.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om högskolelagen
(1992:1434)2

dels att 1 kap. 10 § samt 5 kap. 4 och 5 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 1 §, 4 kap. 2 § och bilagan till lagen ska ha följande lydelse.

1 kap.
1 § I denna lag ges bestämmelser om universitet och högskolor under stat-
ligt huvudmannaskap.

Vad som i fortsättningen sägs om högskolor avser både universitet och
högskolor, om inte något annat anges särskilt.

4 kap.
2 §3 Om inte annat följer av föreskrifter som meddelas av regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer, avgör den högskola som anord-
nar en utbildning vilka behörighetsvillkor som ska gälla för att bli antagen
till utbildningen.

Denna lag träder i kraft i fråga om bilagan den 1 juli 2013 och i övrigt den
1 februari 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND
Anders Lindgren
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2012/13:1, utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113.
2 Senaste lydelse av 5 kap. 4 § 1996:298.
3 Senaste lydelse 2006:173. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2012:910
Utkom från trycket
den 21 december 2012



2

SFS 2012:910

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00
Edita Västra Aros, Västerås 2012

                                                                                                 Bilaga4

I denna bilaga anges de högskolor som enligt 1 kap. 17 § får utfärda en
gemensam examen.

Uppsala universitet 
Lunds universitet 
Göteborgs universitet 
Stockholms universitet 
Umeå universitet 
Linköpings universitet 
Karolinska institutet (universitet) 
Kungl. Tekniska högskolan (universitet) 
Luleå tekniska universitet 
Karlstads universitet 
Linnéuniversitetet 
Örebro universitet 
Mittuniversitetet 
Sveriges lantbruksuniversitet

Blekinge tekniska högskola 
Dans- och cirkushögskolan 
Försvarshögskolan 
Gymnastik- och idrottshögskolan 
Högskolan i Borås 
Högskolan Dalarna 
Högskolan i Gävle 
Högskolan i Halmstad 
Högskolan Kristianstad 
Högskolan i Skövde 
Högskolan Väst 
Konstfack 
Kungl. Konsthögskolan 
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 
Malmö högskola 
Mälardalens högskola 
Operahögskolan i Stockholm 
Stockholms dramatiska högskola 
Södertörns högskola

4 Senaste lydelse 2010:2002. Ändringen innebär att Högskolan på Gotland har tagits
bort ur förteckningen.


