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Sammanfattning  
Universitets- och högskolerådet (UHR) har i regleringsbrevet för budgetåret 
2020 fått i uppdrag att utveckla ett nationellt behörighetsprov för 
grundläggande behörighet och genomföra en försöksverksamhet. Myndigheten 
har erhållit 15 mnkr för 2020, men någon fortsatt finansiering har inte 
meddelats. UHR äskar därför om 20 mnkr årligen för åren 2021–2023. 
Uppdraget att utveckla ett helt nytt behörighetsprov är en betydande utmaning 
som även kommer att involvera forskare vid olika lärosäten. 

Högskoleprovet går idag med ett ekonomiskt underskott. UHR har för 2021 
och 2022 aviserats 15 mnkr per år för att stärka arbetet med att stoppa fusk på 
högskoleprovet. Dessa medel kommer att kunna användas för fortsatt 
fuskbekämpning och för att kompensera för ökade kostnader. 

UHR anser att nuvarande fördelning av administrationsmedlen, inom 
Erasmus+, mellan UHR och Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (MUCF) ska justeras. För 2020 beräknas fördelningen av 
bidragsmedlen bli 92 procent för utbildningsdelen och 8 procent för 
ungdomsdelen vilket ska jämföras med att UHR:s andel av 
administrationsmedlen nu är 75 procent och MUCF:s andel 25 procent. 
Nuvarande fördelning försämrar UHR:s möjligheter att verka för att Erasmus+ 
används fullt inom svensk utbildning. Därför bör administrationsmedlen för 
Erasmus+ mellan UHR och MUCF återgå till den ursprungliga fördelningen. 

UHR anser att villkoret om medfinansiering i programmet Atlas partnerskap 
bör tas bort i syfte att ge alla skolor samma ekonomiska förutsättningar att 
söka till programmet. Ändring föreslås därför av förordningen (2000:523) om 
statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans område så att 
villkoret om medfinansiering på minst motsvarande belopp tas bort. 

UHR föreslår att den programverksamhet som Sida finansierar från 
utgiftsområde 1 Internationellt bistånd i fortsättningen bör finansieras från 
regeringen direkt till UHR.  

UHR äskar om en resursförstärkning på 5 mnkr per år för att hantera samtliga 
uppdrag som är kopplade till yrkeskvalifikationsdirektivet. Det inkluderar de 
delar som idag förväntas täckas av avgifter från behöriga myndigheter. Resurs-
förstärkningen skulle medföra att förfarandet med avgiftsuttag kan upphöra.  

UHR föreslår en ökning med 2 mnkr per år till regeringsuppdrag avseende 
samordning av validering av yrkeslärares kunskaper. I syfte att svara upp mot 
regeringens uppdrag och för att inte minska bidraget till lärosätena ytterligare, 
äskar UHR om ytterligare medel för myndighetens utvecklingskostnader för 
bland annat IT-stödet och för utveckling av en nationell modell för 
kvalitetssäkring i samarbete med berörda lärosäten.  

UHR:s kostnader avseende det svenska deltagandet i Eurostudent-
undersökningarna täcks inte av anslaget som tilldelas myndigheten. 
Ersättningen till UHR behöver öka med 1,5 mnkr för att myndighetens 
kostnader ska täckas. Nästa cykel, Eurostudent 8, omfattar åren 2021–2024. 
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UHR:s verksamhet 

Inledning  
UHR är en expertmyndighet med fem huvudsakliga ansvarsområden. Inom 
ramen för uppdraget samverkar UHR med många andra myndigheter och 
organisationer nationellt och internationellt samt gentemot hela 
utbildningskedjan. 

UHR:s huvudsakliga ansvarsområden: 

• Information inför högskolestudier, ansvar för högskoleprovet, ta fram 
regelverk och samordna antagningen till högskolan. 

• Utveckla och förvalta IT-system och e-tjänster åt utbildningssektorn. 
• Förmedla internationella utbyten och kompetensutveckling för hela 

utbildningskedjan. 
• Bedöma utländska utbildningar. 
• Främjande uppgifter och analyser av frågor inom UHR:s 

ansvarsområde. 

I det följande beskrivs UHR:s behov avseende nationellt behörighetsprov, 
högskoleprovet, den internationella verksamheten, arbetet med 
yrkeskvalifikationsdirektivet, validering av yrkeslärares kunskaper samt 
Eurostudent. 

Utveckling av nationellt behörighetsprov och en försöksverksamhet 
UHR fick i regleringsbrevet för budgetåret 2020 i uppdrag att utveckla ett 
nationellt behörighetsprov för grundläggande behörighet och genomföra en 
försöksverksamhet med ett sådant prov enligt förordningen (2018:1510) om 
försöksverksamhet med behörighetsprov för tillträde till högskoleutbildning.  

I januari 2019 redovisade UHR regeringsuppdraget Förutsättningar för ett 
nationellt prov (UHR dnr 00917–2018). Kostnaderna för att ta fram provet 
uppskattas till 55 till 65 mnkr och därefter 30 mnkr årligen. UHR har erhållit 
15 mnkr under 2020 men någon fortsatt finansiering har inte meddelats. UHR 
äskar därför om 20 mnkr årligen för åren 2021–2023.  

Att utveckla ett helt nytt behörighetsgivande prov kommer att kräva insatser 
från olika delar av UHR:s verksamhet och provkonstruktörer behöver 
identifieras vid svenska och möjligen nordiska universitet och högskolor. 
Tillträdesutredningen (SOU 2017:20) konstaterar att det inte finns några 
egentliga internationella förebilder varför uppgiften måste betecknas som en 
betydande utmaning. Uppdragets omfattning medför behov av prioriteringar 
för UHR och innebär att en digitalisering av högskoleprovet inte kommer att 
vara möjligt för UHR att genomföra de närmaste åren.  

Högskoleprovet 
UHR bedömer att högskoleprovet på sikt bör digitaliseras för att möta 
målgruppernas efterfrågan på tillgängliga, effektiva och säkra tjänster, vilket 
också UHR:s styrelse står bakom. Utvecklingen med digitalisering av 
högskoleprovet bör dock avvaktas med anledning av myndighetens nya 
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uppdrag att under 2020–2023 utveckla och pröva ett nytt nationellt 
behörighetsprov för tillträde till högskoleutbildning. 

Högskoleprovet går idag med ett ekonomiskt underskott. Regeringen har för 
2021 och 2022 aviserat 15 mnkr per år för att stärka arbetet för att stoppa 
fusk på högskoleprovet. UHR ser att dessa medel kommer att kunna användas 
för fortsatt fuskbekämpning och som kompensation för lägre intäkter på grund 
av för få antal anmälda. 

Återgång till ursprunglig fördelning av administrationsbidraget för Erasmus+ 
mellan UHR och MUCF  
Erasmus+ hanteras av två myndigheter i Sverige, UHR och MUCF. UHR 
hanterar utbildningsdelen med fyra sektorsdelar och MUCF ungdomsdelen. 
Sverige får årligen dels bidragsmedel att betala ut till projektägare, dels medel 
för att administrera programmet från Europeiska kommissionen. Fördelningen 
av det administrativa bidraget bestäms årligen nationellt. År 2014 när 
programmet startade beslutade regeringen att fördelningen skulle vara 83 
procent för UHR och 17 procent för MUCF.  

Bidragsmedlen som respektive myndighet hanterar har under nuvarande 
programperiod ökat kraftigt. Framförallt gäller det utbildningsdelen vilket 
medfört att dess andel ökat. För 2020 beräknas fördelningen av bidragsmedlen 
bli 92 procent för utbildningsdelen och 8 procent för ungdomsdelen. Trots det 
har andelen administrationsmedel som UHR erhåller minskat från 2017. UHR:s 
andel är nu endast 75 procent och MUCF:s andel 25 procent. Inom 
utbildningsdelen av programmet har dessutom flera nya programdelar som 
kräver mycket administration tillkommit.  

En särskilt stor utmaning är att öka studentmobiliteten, vilket även framhålls 
som prioriterat i Internationaliseringsutredningen (SOU 2018:78). Den 
kraftiga ökningen av bidragsmedlen avseende de programdelar UHR 
administrerar innebär, förutom ökad administration, att myndigheten behöver 
öka insatserna för att få fler svenska studenter att ta del av dessa möjligheter. 
Dessutom har det under de senaste åren blivit en utmaning även inom 
yrkesutbildning och skola att få tillräckligt stort intresse för att söka och delta i 
programmet. Detta kräver betydande insatser från UHR för att öka deltagandet 
i programmet bland svenska lärare, skolledare och elever/studenter. Om inte 
UHR tillförs en större andel av administrationsbidraget ökar risken att 
bidragsmedlen inte kommer att kunna fördelas, därmed går personal och 
elever/studenter inom svensk utbildning miste om de möjligheter som 
programmet ger.  

I den kommande programperioden från 2021–2027 föreslås ytterligare en 
kraftig ökning av bidragsbudgeten vilket förstärker utmaningen att 
bidragsmedlen kommer till nytta för svensk utbildning. 

UHR anser att nuvarande fördelning av administrationsmedlen mellan UHR 
och MUCF inte är rimlig med hänsyn till de bidragsmedel som respektive 
myndighet hanterar och i framtiden förväntas hantera inom Erasmus+. 
Nuvarande fördelning innebär en prioritering av ungdomsdelen av 
programmet på bekostnad av utbildningsdelen vilket UHR ifrågasätter. Den 
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valda prioriteringen försvårar UHR:s möjligheter att verka för att Erasmus+ 
används fullt inom svensk utbildning.  

UHR föreslår därför en fördelning av administrationsmedlen mellan UHR och 
MUCF som bättre motsvarar fördelningen av bidragsmedel mellan respektive 
myndighet. UHR vill även framhålla vikten av långsiktighet i 
fördelningsbeslutet för att underlätta myndighetens planering. 

UHR vill förbättra skolhuvudmännens förutsättningar att delta i programmet 
Atlas  
Inom ramen för programmet Atlas fördelar UHR bidrag till skolhuvudmän för 
att främja internationella kontakter inom skolans område. UHR beslutar även 
om eventuella villkor som ska gälla för stipendiet eller bidraget (förordningen 
[2000:523] om statsbidrag för att främja internationella kontakter inom 
skolans område).  

I enlighet med ovan nämnda förordning lämnas statsbidrag för två olika typer 
av insatser:  

• Stipendier för att främja skolans personal och skolledares 

internationella kontakter samt för kostnader för deltagande i 

internationella konferenser och dylikt (Atlas planering och Atlas 

konferens) 

• Bidrag till skolhuvudmän för utvecklingsarbete som syftar till att med 
hjälp av internationella kontakter förverkliga de mål som anges i 

skolans läroplaner (Atlas partnerskap)  

I enlighet med 2 § i förordningen ställer UHR krav på att skolhuvudmän som 
tilldelas bidrag för Atlas partnerskap själva måste bidra med minst 
motsvarande belopp som de beviljas. Det är alltså ett betydligt högre krav på 
medfinansiering i det nationella Atlasprogrammet än i Nordplus och 
Erasmus+.  

UHR bedömer att villkoret om medfinansiering på minst motsvarande belopp 
påverkar skolhuvudmäns möjlighet att delta i Atlas partnerskap. UHR har inte 
kunnat fördela alla tillgängliga medel inom Atlas partnerskap de senaste 
omgångarna och bedömningen är att kravet på medfinansieringen är en trolig 
orsak till detta.  

Samtidigt konstaterar UHR att då bidraget hjälper skolhuvudmän att 
förverkliga de mål som anges i skolans läroplan kan underutnyttjande hos 
skolhuvudmän med små ekonomiska marginaler i förlängningen innebära att 
alla elever inte får samma förutsättningar att nå målen. För att alla skolor ska 
ha samma ekonomiska förutsättningar att söka till programmet Atlas 
partnerskap föreslår UHR att förordningen ändras så att villkoret om 
medfinansiering på minst motsvarande belopp tas bort.  
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Ändrad styrning av biståndsmedel till UHR:s programverksamhet  
UHR administrerar på uppdrag av regeringen utbytesprogrammen Linnaeus-
Palme1, Athena2 samt stipendieprogrammen Minor Field Studies3 och Sidas 
resestipendium4. UHR ansvarar också för verksamheten Den Globala Skolan5. 
Enligt beslut av regeringen ska verksamheten vara förlagd till Gotland och 
finansieras av Sida. De medel som Sida finansierar kommer från utgiftsområde 
7 Internationellt bistånd, anslaget 1:1 Biståndsverksamhet, anslagsposterna 
Kapacitetsutveckling och Agenda 2030 samt Informations- och 
kommunikationsverksamhet.  

I det underlag som togs fram 2018 inför regeringens nya resultatstrategi kring 
kapacitetsutveckling och Agenda 2030, lyfte både Sida och UHR ett behov att 
se över möjligheten att programverksamheten finansieras direkt från 
regeringen.6 UHR har även lyft detta i tidigare budgetunderlag. Behovet 
kvarstår och även om det finns ett i övrigt gott samarbete mellan 
myndigheterna, finns det skillnader i synsätt, till exempel vad gäller i vilken 
utsträckning några av programmen relaterar till resultatstrategin. Detta har 
inneburit att Athena och Sidas resestipendium inte har haft någon finansiering 
sedan 2015. En direktfinansiering från regeringen skulle också skapa 
förutsättningar för ett effektivare arbetssätt. 

Yrkeskvalifikationsdirektivet 
Genomförandet av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet innebar 
att UHR fick en rad nya uppgifter och utökade ansvarsområden. Bland annat 
finns numera rollerna som nationell samordnare, rådgivningscentrum och 
behörig myndighet för bergsguider samt kanslifunktionen för rådet för 
reglerade yrken inom myndigheten. Vidare har en rad därtill hörande 
uppgifter tillkommit, som administrationen av det europeiska yrkeskortet och 
varningssystemet som syftar till att varna behöriga myndigheter i 
medlemsländerna för yrkesutövare som förbjudits att utöva yrkesverksamhet.  

Enligt det nya regelverket ska de övriga 16 behöriga myndigheterna i ärenden 
som rör erkännande av yrkeskvalifikationer enligt den generella ordningen, 
vid behov, inhämta yttranden från UHR avseende sökandes 
utbildningskvalifikationer. Myndigheterna ska ersätta UHR för kostnaderna att 
lämna yttranden, vilket har medfört svårigheter för UHR. Dels varierar antalet 
ärenden över tid vilket gör det svårt att finansiera den kompetens som UHR 
behöver, dels har UHR noterat en viss svårighet att teckna överenskommelser 
med behöriga myndigheter. UHR bedömer därför att detta uppdrag inte bör 
finansieras av avgifter utan genom förvaltningsanslag.  

UHR äskar om en resursförstärkning på 5 mnkr per år för att hantera samtliga 
uppdrag som är kopplade till yrkeskvalifikationsdirektivet, vilket inkluderar de 

                                                           
1 Regeringsbeslut UD 2000/532 IC, 11/5–2000 
2 Regeringsbeslut U 2007/7933/IS, 19/12–2007 
3 Regeringsbeslut U 2002/1806/IS, 25/4–2002 
4 Regeringsbeslut U 2002/1806/IS, 25/4–2002 
5 Regeringsbeslut U 2007/5478/IS, 11/10–2007 
6 Sida dnr 18/000263 samt regeringens anvisning UD2017/17522/IU 
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delar som idag finansieras genom avgifter från behöriga myndigheter. Med 
denna resursförstärkning skulle förfarandet med avgiftsuttag upphöra. Det 
skulle säkerställa kvaliteten i verksamheten och ge UHR förutsättningar att 
vara ett fullgott expertstöd till behöriga myndigheter. 

Samordning av validering av yrkeslärares kunskaper  
2016 fick UHR i uppdrag från regeringen att från och med januari 2017 överta 
samordningsuppdraget för validering av särskild behörighet till 
yrkeslärarprogrammet från dåvarande Malmö högskola (idag Malmö 
universitet), (U 2016/01190/UH, U 2016/02602/UH). 

Uppdraget innebar att UHR ska ta fram en bedömarbank av yrkesbedömare 
som ska användas för validering av yrkeskompetens. Denna bedömarbank 
omfattar idag cirka 120 olika bedömare inom olika yrkeskategorier och 
används för att säkerställa att bedömningarna blir rättssäkra och likvärdiga. 
Under 2019 har UHR tagit fram en digital bedömarutbildning och 
bedömningsmaterial i form av filmer och anvisningar. UHR har också utvecklat 
ett IT-stöd som ger lärosätena tillgång till bedömarbanken.  

Under 2017 började UHR även utveckla en gemensam digital plattform och 
under våren 2018 implementerades det digitala valideringsverktyget YRK-
Valda. Verktyget ger möjlighet till transparens, synliggörande av olikheter och 
kvalitetssäkring av lärosätenas valideringsarbete. Samtliga valideringar finns i 
ett gemensamt ärendearkiv och är tillgängligt för UHR, berörda lärosäten, 
bedömare och andra intressenter.  

UHR har även i uppdrag att utifrån lärosätenas redovisning av genomförda 
valideringar, fördela medel i form av bidrag till de tio lärosäten som erbjuder 
yrkeslärarprogrammet.  För 2019 fick UHR sammantaget 11,7 mnkr för att 
täcka egna kostnader och för att ge bidrag till de tio lärosäten som ger 
yrkeslärarutbildning. År 2019 betalade UHR ut bidragsmedel på 8 218 tkr. 
Totalt utfördes 1 313 valideringar under 2019 och bidraget för genomförd 
validering av en sökande uppgick till 6 260 kronor per validering.  

Antalet valideringar har ökat varje år till följd av att antalet sökande till 
yrkeslärarutbildningen har ökat. I syfte att svara mot regeringens uppdrag 
äskar UHR extra medel för de utvecklingskostnader myndigheten har för bland 
annat IT-stödet och för utveckling av en nationell modell för kvalitetssäkring i 
samarbete med berörda lärosäten. UHR äskar därför om en ökning av 2 mnkr 
per år, från 2020 års belopp på 12 mnkr, för att täcka myndighetens 
omkostnader.  

Eurostudent   
UHR har i uppdrag av regeringen att svara för det svenska deltagandet i 
Eurostudent 7. Eurostudent är en återkommande enkätundersökning som 
jämför ekonomiska och sociala villkor för studenter i Europa. Lärosäten och 
berörda myndigheter kan använda enkätens resultat som underlag för 
aktiviteter riktade till studenter och som underlag för policybeslut. Den 
senaste rapporten, Eurostudent VI - En inblick i situationen för studenter med 
funktionsnedsättning har använts av olika organisationer och lärosäten. 
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Eurostudentdatabasen finns tillgänglig för extern användning på 
https://www.eurostudent.eu/ 

Eurostudent är ett konsortium som omfattar 28 länder. Eurostudent-
undersökningen genomförs i tre-årscykler. Den nu pågående undersökningen 
påbörjades sommaren 2018 och pågår till och med sommaren 2021. 
Undersökningen sker i form av en omfattande enkät på cirka 60 frågor, 
enkäten är både på svenska och engelska för att även de internationella 
studenterna som studerar i Sverige ska kunna besvara den. För genomförande 
av enkätstudien behöver UHR använda extern statistikleverantör. Den senaste 
omgången av Eurostudent-undersökningen visar på ökade kostnader för dessa 
tjänster. Tjänsterna omfattar att tillsammans med UHR ta fram enkäten utifrån 
Eurostudentkonsortiets direktiv, svara för utskick via brevförsändelse, 
påminnelser via brevförsändelse samt slutligen bearbetning av enkätsvaren. 
Deltagaravgiften till konsortiet är 700 tkr och arbetet med Eurostudent 7-
enkäten har en kostnad på 1 mnkr exklusive UHR:s egna personalkostnader.  

UHR:s kostnader avseende det svenska deltagandet i Eurostudent-
undersökningarna täcks inte av anslaget som tilldelas myndigheten. 
Ersättningen till UHR behöver öka med 1,5 mnkr för att myndighetens 
kostnader ska täckas. Nästa cykel, Eurostudent 8, omfattar åren 2021–2024. 

Beda 

UHR kommer senast den 29 mars 2020, i enlighet med regleringsbrevet för 
budgetåret 2020 (U2019/00279/UH), återkomma med redovisning om 
utbyggnad av betygsdatabasen Beda och de resurser som krävs för fortsatt 
utveckling i enlighet med Skolverkets redovisning (U2018/00129/GV).  

Lokaler 
Enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska 
myndigheter lämna uppgifter om förväntade förändringar i sitt behov av 
lokaler.  

Den 31 augusti 2017 fattade regeringen beslut att uppdra år UHR att lokalisera 
ytterligare verksamhet från Stockholm till Visby. Under 2018 och 2019 
verkställdes beslutet att lokalisera motsvarande 15 helårsarbetskrafter till 
Visby. UHR:s utökade verksamhet i Visby skapade behov av större lokaler. I 
juni 2019 samlade UHR all verksamhet i Visby i nya, större lokaler med 
möjlighet till viss samordning med bland andra Riksantikvarieämbetet.  

Under september 2020 kommer UHR:s kontor i Stockholm att flytta till nya 
lokaler i Solna strand. Hyresvärden är fortsatt densamma. Kvadratmeterhyran 
kommer att bli lägre samtidigt som de nya lokalerna är mer anpassade utifrån 
UHR:s behov.   

Förslag till författningsändringar  
Enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska 
myndigheten pröva ändamålsenligheten i de regler som styr verksamheten. 
UHR lämnar därför följande synpunkter och förslag till förändrat regelverk: 

https://www.eurostudent.eu/
x-apple-data-detectors://2/
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Behov av ytterligare reglering av den nationella betygsdatabasen Beda 
UHR påminner om de författningsförslag UHR redovisade i december 2018. De 
finns i en förstudie (UHR dnr 00845–2018) om de juridiska förutsättningarna 
för en utbyggnad av databasen Beda. 

Förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och 
högskolor 
UHR återkommer med en särskild skrivelse gällande denna förordning.  

Förordning (2000:523) om statsbidrag för att främja internationella kontakter 
inom skolan område  
UHR föreslår att 2 § 3 stycket i förordningen, som nu lyder ”Bidrag enligt första 
stycket 2 får lämnas med högst ett belopp som motsvarar vad huvudmannen 
själv avser att bidra med”, stryks i sin helhet. Skälen för detta framgår ovan 
under rubriken ”UHR vill förbättra skolhuvudmännens förutsättningar att 
delta i programmet Atlas.” 

Hemställan om ändring i förordningen (2006:196) om register över hälso- och 
sjukvårdspersonal 

UHR påminner om den hemställan som lämnades till Socialdepartementet den 
24 oktober 2019 (UHR dnr 01636–2019). 

 

Ekonomi 
UHR föreslår följande finansiering för åren 2021 - 2023 i 2019 års prisnivå. 

Räntekontokredit 
Räntekontokrediten föreslås vara oförändrad (31 000 tkr) för budgetåren 
2021–2023. Se tabell 9 nedan. 

Anslagskredit 
Anslagskrediten föreslås för budgetåren 2021 - 2023 fortsätta uppgå till 3 
procent av anslagens storlek. 

Anslagssparande 
Anslagssparandet för budgetåren 2021 - 2023 föreslås även omfatta anslag 
2:64 ap. 24 Behörighetsprov. 
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Tabell 1. Förslag till finansiering för Universitets- och högskolerådet (tkr) 

 
2019 
Utfall 

2020 
Prognos 

2021 
Beräkn. 

2022 
Beräkn. 

2023 
Beräkn. 

Anslag           

Universitets- och högskolerådet           

Universitetsområde 16 Utbildning och 
universitetsforskning 292 799 318 498 335 726 339 159 336 227 

            

Summa 2:2 Ramanslag inklusive äskanden 190 784 202 273 210 507 213 876 210 934 

2:2 Ramanslag 190 784 202 273 204 807 208 076 205 934 

            

Äskanden 2:2 Ramanslag 0 0 5 700 5 800 5 000 

Yrkeskvalifikationsdirektivet (YKD)   0 5 000 5 000 5 000 

Eurostudent 8   0 700 800 0 

            

Summa 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och 
högskolor (ramanslag) inklusive äskanden 16 237 28 219 34 087 34 087 34 087 

2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 
(ramanslag) 16 237 28 219 12 087 12 087 12 087 

Bedömning av reell kompetens  2 662 0 0 0 0 

Validering av yrkeslärarutbildning ap.17 11 668 12 087 12 087 12 087 12 087 

Kulturskolekliv ap.7 1 908 1 032 0 0 0 

Behörighetsprov ap.24 0 15 000 0 0 0 

Distansutbildning ap.25 0 100 0 0 0 

            

Äskanden 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och 
högskolor 0 0 22 000 22 000 22 000 

Validering av yrkeslärare utveckling     2 000 2 000 2 000 

Behörighetsprov   20 000 20 000 20 000 

            

2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet (ramanslag)           

Särskilt bidrag del till Universitet- och högskolerådet 
(stipendier College of Europe) ap.2 425 417 417 417 417 

            

4:1 Internationella program (ramanslag) 80 245 81 589 81 589 81 589 81 589 

            

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse           

9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-
information 3 708 5 000 4 126 4 190 4 200 

Information om rekrytering och tjänstgöring inom EU:s 
institutioner 1 708 2 500 2 063 2 095 2 100 

Information om EU-samarbetet för lärare och skolledare 1 999 2 500 2 063 2 095 2 100 

            

Anslag från andra myndigheter (Kammarkollegiet)           

2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 
(ramanslag)           

ASEM-DUO 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Kammarkollegiet (Eurostudent 7) 400 0 0 0 0 
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Tabell 2. Avgifter och inkomster för förvaltning (tkr) 

Avgifter och övriga inkomster 
2019 
Utfall 

2020 
Prognos 

2021 
Beräkn. 

2022 
Beräkn. 

2023 
Beräkn. 

Antagningsverksamhet och systemförvaltning m.m. 198 514 205 000 205 000 205 000 205 000 

Högskoleprovet 21 734 23 000 24 000 25 000 25 000 

Summa avgifter 220 248 228 000 229 000 230 000 230 000 

Övriga intäkter som disponeras           

Internationellt samarbete ¹ 61 854 60 000 60 000 60 000 60 000 

Övriga intäkter (tex intäkter Statens skolverk, konferenser 
som anordnas av UHR) 4 604 4 500 4 500 4 500 4 500 

Summa övriga intäkter som disponeras 66 458 64 500 64 500 64 500 64 500 

¹ Ersättning för drift av verksamhet från EU-kommissionen för Erasmus+, Euroguidance, Europass, eTwinning, 

EPALE, Eurydike, Eurostudent, Eqvet, Fraudoc samt från Nordiska ministerrådet och Sida. Ökning Erasmus 

årligen 2020, 21–23 succesiv ökning 5–10 procent. 

Tabell 3 Bidrag (tkr) 
       

Internationellt samarbete 
2019 
Utfall 

2020 
Prognos 

2021 
Beräkn. 

2022 
Beräkn. 

2023 
Beräkn. 

Bidragsmedel² 601 046 600 000 600 000 600 000 600 000 

²Bidragsmedel från EU-kommissionen (beslut tom år 2021), Sida och Nordiska ministerrådet 

Tabell 4. Bemyndiganden (tkr)  

Utgiftsområde 16 utbildning och 
universitetsforskning 

2019 
Utfall 

2020 
Prognos 

2021 
Beräkn. 

2022 
Beräkn. 

2023 
Beräkn. 

Ingående åtagande 90 414 90 412 90 412 90 412 90 412 

 + Nya åtaganden 60 274 60 276 60 276 60 276 60 276 

 - Infriande åtaganden -60 276 -60 276 -60 276 -60 276 -60 276 

Utestående åtaganden vid årets slut 90 412 90 412 90 412 90 412 90 412 

            

Tilldelat/föreslagen bemyndiganderam 168 000 168 000 168 000 168 000 168 000 

 

UHR föreslår att fördelningen av bemyndigande över åren även 
fortsättningsvis är indikativa. 
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Investeringar och låneram  
Nedanstående tabell omfattar planerade verksamhetsinvesteringar oavsett 
finansieringsform. 

Tabell 5. Verksamhetsinvesteringar (tkr) 

 

2019 
Utfall 

2020 
Prognos 

2021 
Beräkn. 

2022 
Beräkn. 

2023 
Beräkn. 

Immateriella investeringar           

Datasystem, rättigheter m.m. 17 973 23 000 19 800 20 800 20 800 

Materiella investeringar           

Maskiner, inventarier och installationer m.m.  1 329 25 100 1 000 1 000 1 000 

Byggnader, mark och annan fast egendom           

Övriga verksamhetsinvesteringar     1 000 1 000 1 000 

Summa verksamhetsinvesteringar 19 302 48 100 21 800 22 800 22 800 

            

Finansiering            

Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen) 19 302 48 100 21 800 22 800 22 800 

Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)           

Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)           

Anslag (efter medgivande av regeringen)           

Summa finansiering 19 302 48 100 21 800 22 800 22 800 

 

Förutom planerade totala investeringar ska information om sammanlagda 
verksamhetsinvesteringar, som på objektsnivå överstiger 20 000 tkr, också 
lämnas. För Universitets- och högskolerådet innebär detta att särskild 
information ska lämnas om antagningssystemet NyA, se tabell 6. 

Tabell 6. Särskild information om verksamhetsinvesteringar (tkr) 

 Totalt 
Ack. 
utfall 

2020 
Prognos 

2021 
Beräkn. 

2022 
Beräkn. 

2023 
Beräkn. 

Verksamhetsinvesteringar per objekt              

Antagningssystemet NyA, samt övriga system och 
webbtjänster 500 122 415 622 23 100 19 800 20 800 20 800 

Solna 25 000   25 000       

Summa utgifter för investeringar 525 122 415 622 48 100 19 800 20 800 20 800 

              

Finansiering             

Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § 
kapitalförsörjningsförordningen) 525 122 415 622 48 100 19 800 20 800 20 800 

Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)             

Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)             

Anslag (efter medgivande av regeringen)             

Summa finansiering 525 122 415 622 48 100 19 800 20 800 20 800 

              

Varav investeringar i anläggningstillgångar             

Datasystem, rättigheter m.m. 500 022 415 622 23 000 19 800 20 800 20 800 

Maskiner och inventarier 25 100   25 100       

Fastigheter och mark             

Övriga verksamhetsinvesteringar             

Summa investeringar i anläggningstillgångar 525 122 415 622 48 100 19 800 20 800 20 800 
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Låneram 
Låneramen föreslås för budgetåren 2020 - 2022 uppgå till 90 000 tkr, se tabell 
7. UHR flyttar till nya lokaler år 2020 vilket medför viss osäkerhet i 
investeringsbehovet.  

Tabell 7. Låneram i Riksgäldskontoret (tkr) 

  2019 Utfall 
2020 
Prognos 

2021 
Beräkn. 

2022 
Beräkn. 

2023 
Beräkn. 

IB lån i Riksgäldskontoret  61 394 61 673 82 773 77 573  73 373 

Nyupplåning (+) 19 302 48 100 21 800 22 800 22 800 

Amorteringar (-) -19 023 -27 000 -27 000 -27 000 -27 000 

UB lån i Riksgäldskontoret 61 673 82 773 77 573 73 373 69 173 

            

Beslutad/föreslagen låneram 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 

            

Ränteutgifter -160 -160 -160 -160 -160 

            

Finansiering av räntor och avskrivningar           

1602002 001 Universitets- och högskolerådet 8 360 10 000 10 000 10 000 10 000 

Övrig finansiering  16 615 17 000 17 000 17 000 17 000 

Avgifter och räntekontokredit 
Tabell 8. Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet (tkr) 

 

Ack. +/- 
t.o.m. 
2019  +/- 2020 

Intäkter 
2021 

Kostnader 
2021  +/- 2021 

Ack. +/- 
t.o.m. 
2021 

Högskoleprovet1 -17 842 -10 000 20 000 -30 000 -10 000 -37 842 

Antagningsverksamhet och systemförvaltning 
m.m. 22 757 -17 000 215 000 -220 000 -5 000 757 

Summa avgifter 4 915 -27 000 235 000 -250 000 -15 000 -37 085 

1.Underskott i verksamheten för högskoleprovet täcks av UHR förvaltningsanslag.  

Tabell 9. Räntekontokredit (tkr) 

 

2019 
Utfall 

2020 
Prognos 

2021 
Beräkn. 

Maximalt utnyttjad räntekontokredit under året 0  0  0  

Minsta behållning på räntekontot under året 73 723  70 000 70 000 

Behållning på räntekonto i Riksgäldskontoret 99 355  100 000 100 000 

Räntekontokredit i Riksgäldskontoret       

Beslutad/föreslagen räntekontokredit 31 000  31 000  31 000  
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Bilaga  

Förteckning över författningar vid Universitets- och 
högskolerådet  

2013 

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om grundläggande behörighet 
och urval (UHRFS 2013:1) 
Bemyndigande: 7 kap. 5, 6, 13, 18, 19 §§ och bilaga 3 högskoleförordningen 
1993:100) samt punkten 5 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till 
förordningen (2006:1054) om ändring i högskoleförordningen. 

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om områdesbehörigheter 
(UHRFS 2013:2) 
Bemyndigande: 7 kap. 9 a och 10 a §§ högskoleförordningen (1993:100), 
punkten 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen 
(2012:712) om ändring i högskoleförordningen samt 5 kap. 2 b och 2 c §§ 
förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet. 

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om anstånd med studier för 
antagna samt studieuppehåll (UHRFS 2013:3) 
Bemyndigande: 7 kap. 33 § högskoleförordningen (1993:100). 

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om kvalificerade och relevanta 
yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till 
yrkeslärarexamen (UHRFS 2013:4) 
Bemyndigande: 4 § förordningen (2010:2021) om tillträde till utbildning som 
leder till yrkeslärarexamen. 

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om bilaga till examensbevis för 
yrkeslärarexamen (UHRFS 2013:5) 
Bemyndigande: 6 kap. 10 a § högskoleförordningen (1993:100). 

Universitets- och högskolerådets föreskrifter och allmänna råd om 
översättning till engelska av svenska examina (UHRFS 2013:6) 

Bemyndigande: punkten 2 i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). 

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om översättning till engelska av 
svenska examina vid Försvarshögskolan (UHRFS 2013:7) 
Bemyndigande: bilagan till förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan. 

Universitets- och högskolerådets föreskrifter och allmänna råd om 
översättning till engelska av svenska examina vid Sveriges 
lantbruksuniversitet (UHRFS 2013:8) 

Bemyndigande: bilagan till förordningen (1993:221) för Sveriges 
lantbruksuniversitet. 
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Universitets- och högskolerådets föreskrifter om bilagan till examensbevis 
(UHRFS 2013:9) 
Bemyndigande: 6 kap. 10 a § högskoleförordningen (1993:100). 

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om vilka utbildningar som kan 
anses ha godtagbar standard på eftergymnasial nivå utanför Norden (UHRFS 
2013:10) 

Bemyndigande: 3 kap. 25 § studiestödsförordningen (2000:655). 

Föreskrifter av Universitets- och högskolerådet om uppdragsutbildning vid 
universitet och högskolor (UHRFS 2013:11) 
Bemyndigande: 8 § förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid 
universitet och högskolor. 

2014  

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter 
(UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet samt urval (UHRFS 2014:1) 
Bemyndigande: 7 kap. 5, 13, 18, 19 §§ och bilaga 3 högskoleförordningen 
(1993:100). 

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter 
(UHRFS 2013:2) om områdesbehörigheter (UHRFS 2014:2) 
Bemyndigande: 7 kap. 9 a och 10 a §§ högskoleförordningen (1993:100) samt 5 
kap. 2 b och 2 c §§ förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet. 

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter 
(UHRFS 2013:6) om översättning till engelska av svenska examina (UHRFS 
2014:3) 
Bemyndigande: punkten 2 i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). 

Föreskrifter om ändring i Universitets- och UHRFS högskolerådets föreskrifter 
(UHRFS 2013:9) om bilagan till examensbevis (UHRFS 2014:4) 
Bemyndigande: 6 kap. 10 a § högskoleförordningen (1993:100). 

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter 
(UHRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild 
behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen (UHRFS 2014:5) 
Bemyndigande: 4 § förordningen (2010:2012) om tillträde till utbildning som 
leder till yrkeslärarexamen. 

2015 
 

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter 
(UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval (UHRFS 2015:1) 
Bemyndigande: 7 kap. 5, 6, 13, 18, 19 §§ och bilaga 3 högskoleförordningen 
(1993:100) samt punkten 5 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna 
till förordningen (2006:1054) om ändring i högskoleförordning. 
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Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter 
(UHRFS 2013:10) om vilka utbildningar som kan anses ha godtagbar standard 
på eftergymnasial nivå utanför Norden (UHRFS 2015:2) 

Bemyndigande: 3 kap. 25 b § studiestödsförordningen (2000:655). 

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om högskoleprovet (UHRFS 
2015:3) 
Bemyndigande: 7 kap. 22 § högskoleförordningen (1993:100). 

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter 
(UHRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild 
behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen (UHRFS 2015:4) 
Bemyndigande: 4 § förordningen (2010:2021) om tillträde till utbildning som 
leder till yrkeslärarexamen. 

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om vad som avses med 
lämplighet för lärar- eller förskolläraryrket (UHRFS 2015:5) 
Bemyndigande: 5 § förordningen (2015:566) om försöksverksamhet med 
lämplighetsbedömning vid antagning till lärar- och förskollärarutbildning. 

2016 

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter 
(UHRFS 2013:3) om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll 
(UHRFS 2016:1) 
Bemyndigande: 7 kap. 33 § högskoleförordningen (1993:100). 

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter 
(UHRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild 
behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen (UHRFS 2016:2) 
Bemyndigande: 4 § förordningen (2010:2021) om tillträde till utbildning som 
leder till yrkeslärarexamen. 

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter 
(UHRFS 2015:3) om högskoleprovet (UHRFS 2016:3) 
Bemyndigande: 7 kap. 22 § högskoleförordningen (1993:100). 

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter 
(UHRFS 2015:3) om högskoleprovet (UHRFS 2016:4) 
Bemyndigande: 7 kap. 22 § högskoleförordningen (1993:100). 

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter 
(UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval (UHRFS 2016:5) 
Bemyndigande: 7 kap. 18 § och bilaga 3 högskoleförordningen (1993:100). 
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2017 

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter 
(UHRFS 2015:3) om högskoleprovet (UHRFS 2017:1) 
Bemyndigande: 7 kap. 22 § högskoleförordningen (1993:100). 

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter 
(UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval (UHRFS 2017:2) 
Bemyndigande: 7 kap. 18 § och bilaga 3 högskoleförordningen (1993:100). 

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter 
(UHRFS 2013: 4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild 
behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen (UHRFS 2017:3) 
Bemyndigande: 4 § förordningen (2010:2021) om tillträde till utbildning som 
leder till yrkeslärarexamen. 

2018 

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter 
(UHRFS 2013:2) om områdesbehörigheter (UHRFS 2018:1) 
Bemyndigande: 7 kap. 9 a och 10 a §§ högskoleförordningen (1993:100) samt 
5 kap. 2 b och 2 c §§. förordningen (1993:221) för Sveriges 
lantbruksuniversitet. 

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter 
(UHRFS 2013:8) och allmänna råd om översättning till engelska av svenska 
examina vid Sveriges lantbruksuniversitet (UHRFS 2018:2) 
Bemyndigande: bilagan till förordningen (1993:221) för Sveriges 
lantbruksuniversitet. 

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter 
(UHRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild 
behörighet till utbildning som leder till yrkesexamen (UHRFS 2018:3) 
Bemyndigande: 4 § förordningen (2010:2021) om tillträde till utbildning som 
leder till yrkeslärarexamen. 

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter 
(UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval (UHRFS 2018:4) 
Bemyndigande: 7 kap. 18 § och bilaga 3 högskoleförordningen (1993:100). 

2019 

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om särskild behörighet (UHRFS 
2019:1) 
Bemyndigande: 7 kap. 9 och 10 andra stycket §§ högskoleförordningen 
(1993:100) samt 5 kap. 2 b och 2 c andra stycket §§ förordningen (1993:221) 
för Sveriges lantbruksuniversitet. 
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Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter 
(UHRFS 2013:2) om områdesbehörigheter (UHRFS 2019:2) 
Bemyndigande: 7 kap. 9 a och 10 a §§ högskoleförordningen (1993:100) samt 
5 kap. 2 b och 2 c §§ förordningen (1993:221) för Sveriges 
lantbruksuniversitet. 

Föreskrifter om upphävande av Universitets- och högskolerådets föreskrifter 
(UHRFS 2013:2) om områdesbehörigheter (UHRFS 2019:3) 
Bemyndigande: 7 kap. 9 a och 10 a §§ högskoleförordningen (1993:100) samt 
5 kap. 2 b och 2 c §§ förordningen (1993:221) för Sveriges 
lantbruksuniversitet. 

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter 
(UHRFS 2013:9) om bilagan till examensbevis (UHRFS 2019:4) 
Bemyndigande: 6 kap. 10 a § högskoleförordningen (1993:100). 

 
Universitets- och högskolerådets allmänna råd med kommentarer - 

Bilagan till examensbeviset 

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om försöksverksamhet med 
viktat högskoleprovsresultat vid urval (UHRFS 2019:5) 
Bemyndigande: 7 § förordningen (2018:1511) om försöksverksamhet med 
viktat högskoleprovsresultat vid urval. 

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter och 
allmänna råd (UHRFS 2013:6) om översättning till engelska av svenska 
examina (UHRFS 2019:6) 
Bemyndigande: punkten 2 i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). 

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter 
(2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild 
behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen (UHRFS 2019:7) 
Bemyndigande: 4 § förordningen (2010:2021) om tillträde till utbildning som 
leder till yrkeslärarexamen. 

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter 
(UHRFS 2019:5) om försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid 
urval (UHRFS 2019:8) 
Bemyndigande: § förordningen (2018:1511) om försöksverksamhet med 
viktat högskoleprovsresultat vid urval. 

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter 
(UHRFS 2015:3) om högskoleprovet (UHRFS 2019:9) 
Bemyndigande: 7 kap. 22 § högskoleförordningen (1993:100). 

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter 
(UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval (UHRFS 2019:10) 
Bemyndigande: 7 kap. 18 § och bilaga 3 högskoleförordningen (1993:100). 


	BU 2021-2023 Karin Röding underskrift
	Budgetunderlag 2021-2023 UHR utan förstasida



