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Sammanfattning 
UHR önskar lyfta följande äskanden: 

Förvaltningsanslag: 
• UHR beräknar kostnad för utvärdering och uppföljning av det 

nationella behörighetsprovet år 2024 till 5 miljoner kronor. 
• UHR beräknar kostnad för betygsreform som föreslås i Bygga, bedöma 

och betygssätta (SOU 2020:43) till 15,4 miljoner kronor per år för åren 
2022–2024, det vill säga 5 miljoner kronor mer än vad utredningen 
anger. Kostnader kvarstår även efter 2024 vilket UHR avser återkomma 
med i framtida budgetunderlag. 

• UHR äskar om en förstärkning på 5 miljoner kronor per år för att 
hantera samtliga uppdrag som är kopplade till 
yrkeskvalifikationsdirektivet i syfte att skapa stabilitet över tid. En 
förstärkning skulle också medföra att processen med avgiftsuttag kan 
upphöra.  

• UHR beräknar att kostnader för att bygga ut databasen Beda beräknas 
till 10 miljoner kronor för år 2022 och därefter 9 miljoner kronor 
årligen inklusive avskrivningskostnader för investeringar. 
Kostnadsbilden kan behöva revideras under arbetets gång då alla 
faktorer inte är kända än.  

• UHR äskar 1,5 miljoner kronor för år 2022 för att täcka UHR:s 
kostnader för Eurostudent 8.  

Högskoleprovet: 
• Den nationella samordnarens förslag om framtida genomförande av 

högskoleprovet redovisas senast den 30 juni 2021. Planeringen av 
höstens högskoleprov inleds innan dess. UHR har lyft denna 
problematik till Utbildningsdepartementet.  

• UHR beräknar att kostnaden för arbetet med att motverka fusk på 
högskoleprovet uppgår till 15 miljoner kronor årligen. 

• UHR beräknar att digitaliseringen av högskoleprovet beräknas uppgå 
till omkring 80 miljoner kronor för tre till fem år.  

• UHR vill erbjuda ett anpassat högskoleprov för synskadade en gång per 
termin och äskar därför ett årligt anslag på 1 miljoner kronor. 

• UHR äskar ytterligare 3 miljoner kronor år 2023 för framtagning av ett 
extra högskoleprov.  

Övriga anslag: 
• UHR äskar 800 tkr per år under 2022–2024 och därefter 500 tkr per år 

för att kunna arbeta strategiskt och utveckla samarbetet med andra 
myndigheter inom internationell utbytestjänstgöring för statsanställda. 

• UHR äskar 150 tkr per år för att kunna följa upp och utveckla 
urvalskriterier för stipendiemedlen för College of Europe.  
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• UHR äskar 2 miljoner kronor per år till regeringsuppdraget att 
samordna validering av särskild behörighet till yrkeslärarprogrammet. 
Medel behövs för utvecklingskostnader för IT-stöd och av en nationell 
modell för kvalitetssäkring.  

Övrigt: 
• UHR anser att fördelningen av administrativa medel inom Erasmus+ 

bör ses över för att bättre spegla fördelningen av bidragsmedel mellan 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och UHR. 

• UHR föreslår att villkoret om medfinansiering i programmet Atlas 
partnerskap tas bort ur förordningen (2000:523) om statsbidrag för att 
främja internationella kontakter inom skolans område. 

• UHR föreslår en avveckling av de så kallade Ettårsprogrammen som en 
konsekvens av UHR:s internrevisions granskning och styrelsebeslut om 
åtgärder till följd av granskningen. 

• UHR föreslår att den programverksamhet som finansierar inom 
utgiftsområde 1 Internationellt bistånd och som förmedlas via Sida 
framöver bör förmedlas direkt till UHR från regeringen.   

• UHR har haft ett ökat behov av investeringar både inom den befintliga 
verksamheten och för de nya lokalerna i Solna. UHR äskar därför om 
en utökad låneram med 10 miljoner kronor till 100 miljoner kronor då 
behovet beräknas fortsätta öka.  
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UHR:s verksamhet 

Inledning  
UHR har flera uppdrag inom utbildningsområdet vars gemensamma nämnare 
är att skapa möjligheter till utveckling genom utbildning och internationella 
utbyten. 

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 har i uppdrag att: 

• Ge information inför högskolestudier, ansvara 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. 
• Arbeta med främjande uppgifter och analyser av frågor inom UHR:s 

ansvarsområde. 

I det följande beskrivs UHR:s behov för de områden som beskrivs i 
sammanfattningen. 

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. 

Enligt budgetpropositionen kommer UHR att få totalt 60 miljoner kronor 
fördelat lika under åren 2022 och 2023.  

Under 2024 kommer uppdraget att följas upp och utvärderas. Kostnaderna för 
detta uppskattas till 5 miljoner kronor. 

Regelverksförändringar i och med eventuell gymnasiereform 
I utredningen Bygga, bedöma, betygssätta (SOU 2020:43) föreslås en 
betygsreform som innebär en övergång från kurs- till ämnesbetyg. Förutsatt 
att de nödvändiga besluten fattas och förslagen i utredningen genomförs 
innebär detta ökade kostnader för UHR. De nya kraven leder till omfattande 
utvecklingsarbete med föreskrifts- och systemändringar samt informations- 
och utbildningsinsatser i och med reformen. Arbetena måste genomföras i 
flera faser.  

I utredningen anges att UHR för detta arbete kommer att behöva 10,4 miljoner 
kronor under perioden. Enligt UHR:s beräkningar kommer detta inte att räcka. 
Därför avser UHR att äska 5 miljoner utöver det som anges i betänkandet 
under perioden, det vill säga sammanlagt 15,4 miljoner kronor/år under 
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perioden 2022–2024. Utöver det uppkommer kostnader även efter 2024, 
framför allt för avskrivningar i och med systemanpassningar, vilket UHR avser 
återkomma med i framtida budgetunderlag.  

Yrkeskvalifikationsdirektivet 
Det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet har inneburit att UHR fått en 
mängd 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 
hos UHR. Omfattande arbetsuppgifter har tillkommit, till exempel 
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, vid behov, 
inhämta yttranden från UHR avseende sökandes utbildningskvalifikationer i 
ärenden som rör erkännande av yrkeskvalifikationer enligt den generella 
ordningen. Myndigheterna ska ersätta UHR för kostnaderna att lämna 
yttranden, vilket har medfört svårigheter för UHR. Antalet ärenden varierar 
över tid, vilket gör det svårt att finansiera den kompetens som UHR behöver. 
UHR har också noterat en viss svårighet att teckna överenskommelser med 
behöriga myndigheter och att förfarandet med avgifter för vissa uppgifter kan 
komplicera myndighetssamverkan generellt inom området bedömning av 
utländsk utbildning. UHR bedömer därför att detta uppdrag inte bör 
finansieras av avgifter utan genom förvaltningsanslag.  

UHR äskar om en resursförstärkning på 5 miljoner kronor per år för att hantera 
samtliga uppdrag som är kopplade till yrkeskvalifikationsdirektivet, vilket 
inkluderar de delar som idag finansieras genom avgifter från behöriga 
myndigheter. Med denna resursförstärkning skulle metoden med avgiftsuttag 
upphöra. Det skulle säkra kvaliteten i verksamheten och ge UHR 
förutsättningar att vara ett fullgott expertstöd till behöriga myndigheter. 

Beda 
UHR har i regleringsbrevet för 2021 fått i uppdrag att bygga ut den nationella 
betygsdatabasen Beda i enlighet med Skolverkets förslag i ”Förstudie om 
betygsdatabas för rätten till behörighetsgivande utbildning inom Komvux”. 

Investeringen i Beda beräknas uppgå till totalt 10,2 miljoner kronor och 
kommer att skrivas av under fem år. De årliga kostnaderna 2022–2023 
beräknas uppgå till 9 miljoner kronor i enlighet med UHR:s redovisning, 
förutom det första året i produktion då kostnaderna beräknas uppgå till 10 
miljoner kronor. Kostnadsbilden kan behöva revideras under arbetets gång då 
alla faktorer inte är kända än. 

Eurostudent 8 
UHR:s kostnader för det svenska deltagandet i Eurostudent-undersökningarna 
täcks inte av anslaget som myndigheten får. Ersättningen till UHR behöver öka 
med 1,5 miljoner kronor som engångsersättning för 2022 för att myndighetens 
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kostnader ska täckas för enkätundersökningen. Nästa cykel – Eurostudent 8 – 
omfattar åren 2021–2024. Enkätundersökningen genomförs 2022. 

Högskoleprovet 

Högskoleprovet hösten 2021 
Nuvarande skrivning gällande HF 1993:100 kap. 7 20 § om att de högskolor 
som ska använda provet som urvalsgrund ska bistå Universitets- och 
högskolerådet vid genomförandet av provet upphör 2021-07-01. Istället gäller 
från det datumet att de högskolor som ska använda provet som urvalsgrund 
ska genomföra provet. Detta får ske i samverkan mellan högskolorna. Provet 
får även genomföras av Universitets- och högskolerådet. Den nationella 
samordnaren ska senast 30 juni 2021 redovisa förslag på genomförandet av 
högskoleprovet framöver. Planeringen av höstens högskoleprov sker dock 
innan 1 juli och under den period som UHR ansvarar för vårens genomförande 
av högskoleprovet. UHR har lyft denna problematik till 
Utbildningsdepartementet.  

Fortsatt bekämpning av fusk på högskoleprovet 
UHR har för 2022 aviserats 15 miljoner kronor för att stärka arbetet med att 
stoppa fusk på högskoleprovet. Dessa medel kommer att kunna användas för 
att fortsatta bekämpa fusket och för att kompensera för ökade kostnader 
relaterade till detta. UHR bedömer att 15 miljoner kronor årligen behövs för 
att motverka fusk på provet. 

Digitalisering av högskoleprovet 
UHR har genomfört en fördjupad pilotstudie om en eventuell digitalisering av 
högskoleprovet. En rapport blev klar i juni 2019. Pilotstudien konstaterade att 
ett digitaliserat prov kan effektivisera genomförandet av provet, något som 
också efterfrågas av provanordnarna. Dock ställer en digital provmiljö andra 
krav vid provgenomförandet eftersom provet troligen även framöver kommer 
att genomföras vid några få provtillfällen och med fysisk närvaro med många 
provdeltagare per provort. Provets konstruktion som urvalsinstrument gör att 
normeringen av resultatet är tidskrävande. Samtidigt måste det anpassas till 
antagningssystemets process med tidpunkter för urval. IT-strukturen utreddes, 
men behöver kartläggas mer detaljerat vad gäller IT-säkerhet och 
datautrustning. Även en juridisk studie genomfördes inom ramen för 
pilotstudien. Den avsåg de nya bestämmelserna om behandling av 
personuppgifter men visade också att en digitalisering av högskoleprovet 
ställer andra krav på såväl provanordnaren som provdeltagaren. De 
ekonomiska konsekvenserna studerades också. Ett digitaliserat högskoleprov 
leder inte till en billigare hantering än dagens pappersbaserade prov, men 
kostnaderna kan komma att fördelas på annat sätt.  

En digitalisering av högskoleprovet medför behov av ökade anslag under några 
år. Som mest uppskattar pilotstudien att det behövs cirka 20 miljoner kronor 
per år. Totalt beräknas kostnaderna uppgå till omkring 80 miljoner kronor för 
en utvecklings- och genomförandetid på tre till fem år. Kostnaderna avser 
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utvecklingsarbete som uppstår för UHR. Investeringar på respektive lärosäte 
som ansvarar för provlokaler är inte inräknade, men kan komma att behövas 
beroende på hur infrastrukturen för digitala prov ser ut på olika orter.   

UHR:s bedömning är vidare att ett eventuellt införande av ett digitalt 
högskoleprov måste testas i mindre skala innan det införs helt och hållet.  

UHR:s bedömning är att kostnaderna för en digitalisering av högskoleprovet 
inte kan finansieras av anmälningsavgiften för högskoleprovet.  

Så här ser en grov tidplan för kravställande, upphandling, utveckling och 
implementering av ett digitaliserat högskoleprov ut.  

 

Anpassat högskoleprov för synskadade 
Sedan 2018 erbjuder UHR det anpassade högskoleprovet för synskadade en 
gång om året, vid höstprovet. Skälet till att anpassning av provet för 
synskadade erbjuds endast en gång om året är den särskilda process som det 
anpassade provet kräver. Först måste det ordinarie provet vara framtaget, 
därefter görs anpassningar då alla delar av provet inte fungerar i ett 
uppläsningsformat eller i punktskrift. För det anpassade provet i punktskrift 
upphandlas extern pedagogisk anpassning och tryck.  Därefter görs en 
inläsning av provet i Daisy (Digital Accessible Information System). Daisy-skivor 
produceras och provet tas fram i punktskrift för dem som önskar.  

UHR har uppvaktats ett antal gånger av Synskadades Riksförbund och andra 
intressenter med en önskan om att provet erbjuds två gånger om året. 
Historiskt har det varit små grupper som skriver det anpassade provet, mellan 
10 och 20 personer årligen. Kostnaden för att ta fram det anpassade provet 
överstiger vida anmälningsavgiftens del på 180 kr/anmälan som UHR 
disponerar. Beräknade kostnader för två prov 2022 för gravt synskadade är 
250 000 kr för prov 1 och ytterligare 250 000 kr för prov 2 amt en tryckkostnad 
på 69 000 kr per provtillfälle.  

UHR bedömer att det kan vara möjligt att erbjuda det anpassade provet två 
gånger om året genom en effektivare hantering. Dock kvarstår de ekonomiska 
konsekvenserna. UHR äskar därför ett särskilt årligt anslag på 1 miljoner kronor 
för att det anpassade högskoleprovet för gravt synskadade ska erbjudas två 
gånger om året, i likhet med det som gäller för dyslektiker som kan göra provet 
både vår och höst.  

Observera att även om provtillfällena framöver (2022 och 2023) skulle utökas 
till mer än två prov om året (U2020/04312/2020), är det fortfarande ett av 
proven per termin som en provdeltagare får genomgå. UHR kan i så fall besluta 
att det anpassade provet ges vid ett av tillfällena per termin.   

Framtagande av extra högskoleprov 
Regeringen uppdrog åt UHR i beslut U2020/04313/UH att ta fram minst tre 
högskoleprov för åren 2021-2023 i syfte att minska smittspridningen genom 
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att möjliggöra för social distansering vid provgenomförandet. Regeringen 
beslutade att tilldela UHR 6 miljoner kronor för framtagandet av proven. 
Framtagande av ytterligare ett prov, utöver de två prov som finansieras av 
UHR:s andel av anmälningsavgiften (180 kr/anmälan), kostar dock 3 miljoner 
kronor per prov. Detta innebär att de 6 miljoner kronor som regeringen har 
tilldelat UHR åtgår till att ta fram extra prov finansierar behovet år 2021 och 
2022 och behovet för år 2023 saknar finansiering. UHR äskar därför ytterligare 
3 miljoner kronor för år 2023. Anmälningsavgiften på 180 kr/anmälan ska täcka 
UHR:s övriga fasta och rörliga kostnader för provet.  

Internationell utbytestjänstgöring för statsanställda 
Enligt 10 § i UHR:s instruktion har myndigheten i uppdrag att administrera 
internationell utbytestjänstgöring för statsanställda, sammantaget sju olika 
program. UHR har utvärderat arbetet med utbytestjänstgöring och därutöver 
var verksamheten föremål för internrevisionens granskning under 2020. Såväl 
utvärderingen som internrevisionens granskning pekar på behov av att stärka 
insatser kring marknadsföring och dialog med myndigheter och 
uppdragsgivaren kring förutsättningarna för statlig utbytestjänstgöring. Då 
UHR:s arbete i enlighet med uppdraget har handlat om ren administration av 
programmen finns i dagsläget inga resurser för att arbeta mer strategiskt med 
marknadsföring. Det saknas också resurser för samarbete med myndigheter 
och utformandet av lösningar för att utveckla förutsättningarna för 
myndigheter att kunna sända medarbetare på utbyten i enlighet med vad som 
föreslås i internrevisionens granskningsrapport. UHR äskar om medel för 
denna förstärkning av verksamheten. Bedömningen är att uppdraget skulle 
behöva förstärkas med 500 tkr/år för dessa insatser och åtgärder.  

Administration av stipendiemedel för College of Europe  
College of Europe (CoE) grundades 1949 och kallades tidigare 
Europarådsstudier. UHR tog över administrationen av stipendiemedlen 2018 
från Svenska Institutet. Medlen ska användas för stipendier för studier vid 
College of Europe. Av anslagsposten på totalt 417 000 kr får högst 27 000 kr 
disponeras för att finansiera förvaltningskostnader för stipendieprogrammen.  

Sedan UHR övertagit stipendiemedlen har myndigheten sett ett behov av att 
tydliggöra formerna för hur stipendierna ska följas upp samt att utveckla och 
arbeta med urvalskriterier om medlen blir översökta. Då avgiften vid College of 
Europe är mycket hög för svenska studenter är stipendiemöjligheten en viktig 
faktor för att svenska studenter ska ha en möjlighet att konkurrera om 
studieplatserna. UHR ser också behovet av att stärka informations- och 
marknadsföringsinsatserna kring verksamheten. De 27 000 kr som medges för 
finansiering av administration, förvaltning och marknadsföring av medlen är i 
detta sammanhang otillräckliga. Med tanke på stipendiets omfattning är 
administrationen kring ansökningarna och besluten omfattande. Studenter 
som beviljas stipendium från College of Europe får till exempel inte ta emot 
andra stipendier. UHR har flera gånger behövt ompröva sina beslut då 
studenter har informerat UHR att de antingen har antagits till annan utbildning 
vid annat universitet eller har beviljats andra stipendier. UHR har därefter 
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behövt besluta om nya belopp för kvarvarande stipendiater. Senaste 
omgången blev det tre olika beslutsomgångar. Administrationskostnaden på 
27 000 kr täckte därmed inte UHR:s kostnader för hanteringen. UHR äskar 
därför om en förstärkning med 150 tkr per år för detta uppdrag för att täcka de 
administrativa kostnaderna samt öka informationsarbetet kring stipendiet.  

Samordning av validering av yrkeslärares kunskaper 
UHR har sedan 2017 i uppdrag att samordna validering av särskild behörighet 
till yrkeslärarprogrammet (U 2016/01190/UH, U 2016/02602/UH). Uppdraget 
innebar att UHR ansvarar för att en likvärdig och kvalitetssäkrad process för 
validering finns och tar fram en bedömarbank av yrkesbedömare som 
lärosätena ska använda vid validering. För att få en transparent, kvalitetssäkrad 
och likvärdig hantering har UHR bland annat tagit fram metodstöd, 
bedömarfilmer, utvecklat ett IT-stöd för kvalitetssäkring. Satsningarna har även 
inneburit ökade kostnader för lärosätena, för att svara upp mot 
kvalitetskraven.  

UHR har även i uppdrag att fördela medel i form av bidrag till de tio lärosäten 
som erbjuder yrkeslärarprogrammet, utifrån lärosätenas redovisning av 
genomförda valideringar. 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 till myndigheten för de 
utvecklingskostnader UHR har för bland annat IT-stödet och för fortsatt 
utveckling av en nationell modell för kvalitetssäkring i samarbete med berörda 
lärosäten. För att täcka myndighetens omkostnader och för att kunna fullfölja 
de utvecklingsinsatser som är nödvändiga för att säkerställa kvaliteten i 
samordningsuppdraget äskar UHR därför om en ökning av 2 miljoner kronor 
per år, från 2020 års belopp på 12 miljoner kronor till 14 miljoner kronor totalt.  

Återgång till ursprunglig fördelning av administrationsbidraget för Erasmus+ 
mellan UHR och MUCF  
Erasmus+ hanteras av två myndigheter i Sverige, UHR och Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (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 nationellt varje år. År 2014 när den sjuåriga 
programperioden startade, beslutade regeringen att fördelningen skulle vara 
83 procent för UHR och 17 procent för MUCF.  

Bidragsmedlen har under perioden 2014–2020 ökat kraftigt. Framförallt gäller 
det utbildningsdelen, vilket medfört att dess andel ökat. För 2020 är 
fördelningen av bidragsmedlen cirka 91 procent för utbildningsdelen och 9 
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 flera nya programdelar som kräver 
mycket administration tillkommit. Även ungdomsdelen har utökats men där 
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har ett särskilt program (European Solidarity Corps) med eget kontrakt och 
separat administrationsbidrag skapats. 

En särskilt stor utmaning inom programmet är att öka studentmobiliteten, 
vilket även framhålls som prioriterat i Internationaliseringsutredningen (SOU 
2018:78). Myndigheten behöver intensifiera insatserna för att få fler svenska 
studenter att ta del av dessa möjligheter men även för att öka intresset för att 
delta i programmet även inom yrkesutbildning och skola. Detta kräver 
betydande insatser från UHR. 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.  

För programperioden 2021–2027 finns en överenskommelse om en fortsatt 
ökning av bidragsbudgeten, vilket förstärker utmaningen att se till 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 idag och förväntas hantera i framtiden inom Erasmus+.  

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

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 denna 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 påverkar skolhuvudmäns 
möjlighet att delta i Atlas partnerskap. UHR har inte kunnat fördela alla 
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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.  

Avveckling av Ettårsprogrammen 
Det finns ett regeringsbeslut från 28 september 2000 (U2000/3675/IS) om att 
tidigare Internationella programkontoret ska ansvara för Ett år i 
/Frankrike/Spanien/Tyskland (de så kallade Ettårsprogrammen). 

Genom Ettårsprogrammen kan gymnasieelever som läser franska, tyska eller 
spanska årskurs ett eller två ansöka om att få studera i Frankrike, Tyskland eller 
Spanien under ett läsår. Ettårsprogrammen är inte ett stipendieprogram utan 
ett avtal mellan Sverige och de mottagande länderna. Det innebär att eleven: 

• inte behöver betala några avgifter för själva utbildningen eller 
förmedlingen av skolplatsen 

• har rätt att söka studiebidrag och inackorderingstillägg från CSN 
• själv står för resekostnader, försäkring och fickpengar. 

UHR informerar om möjligheten, beviljar ansökningar samt följer upp 
verksamheten. 

Med anledning av internrevisionens granskning under 2020 av 
Ettårsprogrammen där det framgår att den rättsliga grunden för verksamheten 
förefaller vag har UHR:s styrelse den 10 juni 2020 fattat beslut om att 
hemställa om avveckling av Ettårsprogrammen i budgetunderlaget 2022–2024.   
Revisionen pekar också på att antalet elever som ansöker och deltar i 
programmen också är förhållandevis lågt och har minskat med åren.  

Med grund i ovanstående föreslår UHR en avveckling av programmet. 

Ändrad styrning av biståndsmedel till UHR:s programverksamhet  
UHR administrerar utbytesprogrammen Linnaeus-Palme1, Athena2 samt 
stipendieprogrammen Minor Field Studies3 och Sidas resestipendium4 på 
uppdrag av regeringen. 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, 

 
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	
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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 behovet att se 
över möjligheten att programverksamheten finansieras direkt av regeringen6. 

UHR har även lyft detta i tidigare budgetunderlag. Behovet kvarstår och även 
om det finns ett 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 av regeringen skulle också skapa förutsättningar för ett 
effektivare arbetssätt. 

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: 

Behov av ytterligare reglering av den nationella betygsdatabasen Beda 
De finns i en förstudie (UHR dnr 00845–2018) om de juridiska 
förutsättningarna för en utbyggnad av databasen Beda. UHR för en dialog med 
departementet om nödvändig juridisk reglering inom berörda myndigheter.  

Förordningen (1993:1153) om redovisning av studier med mera vid 
universitet och högskolor 
UHR återkommer med en särskild skrivelse om 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 finns beskrivna 
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 har lämnat in en hemställan till Socialdepartementet den 24 oktober 2019 
(UHR dnr 01636–2019). UHR har noterat att detta numer ingår i Utredningen 
om sammanhållen information inom vård och omsorg (S2019:1). Uppdraget 
ska redovisas 31 maj 2021.  

  

 
6	Sida	dnr	18/000263	samt	regeringens	anvisning	UD2017/17522/IU	
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Ekonomi 
UHR föreslår följande finansiering för åren 2022–2024 i 2020 års prisnivå.  

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

Anslagskredit och anslagssparande 
Anslagskredit på anslag 2:2 respektive anslagssparande för anslag 2:2 samt 
2:64 föreslås för budgetåren 2022–2024 fortsätta uppgå till 3 procent av 
anslagens storlek.   

Tabell 1. Förslag till anslagsfinansiering för Universitets- och högskolerådet (tkr)    

  
2020 
Utfall 

2021 
Prognos 

2022 
Beräkn. 

2023 
Beräkn. 

2024 
Beräkn. 

Universitets- och högskolerådet           
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 330 629 376 767 398 375 384 571 368 552 
            
Summa 2:2 Ramanslag inklusive äskanden 193 810 243 365 286 935 266 922 245 639 
2:2 Ramanslag 193 810 243 365 254 035 236 522 210 239 
Äskanden 2:2 Ramanslag 0 0 32 900 30 400 35 400 
Behörighetsprov         5 000 
Bygga, bedöma och betygsätta     15 400 15 400 15 400 
Yrkeskvalifikationsdirektivet (YKD)   0 5 000 5 000 5 000 
Utbyggnad av Beda databas     10 000 9 000 9 000 
Eurostudent 8   0 1 500 0 0 
Högskoleprovet – anpassning prov synskadade      1 000 1 000 1 000 
Summa 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och 
högskolor (ramanslag) inklusive äskanden 32 356 42 396 21 308 27 453 35 707 
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 
(ramanslag) 32 356 42 396 12 508 12 653 12 907 
Validering av yrkeslärarutbildning ap.14 11 978 12 396 12 508 12 653 12 907 
Kulturskoleklivet ap.7 1 052 0 0 0 0 
Behörighetsprov ap.24 2 133 0 0 0 0 
Distansutbildning ap.25 100 0 0 0 0 
Nationell samordnare för högskoleprovet ap.36 17 092 30 000       
Äskanden 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 0 0 8 800 14 800 22 800 
Validering av yrkeslärare     2 000 2 000 2 000 
Högskoleprovet – digitalisering     6 000 12 000 20 000 
Internationell utbytestjänstgöring för statsanställda - arbeta 
strategiskt samt utöka samarbetet med andra myndigheter      800 800 800 
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet (ramanslag)           
Särskilt bidrag del till Universitets- och högskolerådet (stipendier 
College of Europe) ap.2 390 417 417 417 417 
Äskanden 2:67 särskilda bidrag inom högskoleområdet           
Följa upp och utveckla urvalskriterier för medlen College of Europe     150 150 150 
4:1 Internationella program (ramanslag) 82 357 81 589 81 589 81 589 81 589 
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Utgiftsområde 1 Rikets styrelse           
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-
information 2 930 5 000 4 126 4 190 4 200 
Information om rekrytering och tjänstgöring inom EU:s 
institutioner 1 702 2 500 2 063 2 095 2 100 
Information om EU-samarbetet för lärare och skolledare 1 229 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 
Återbetalning av avgift högskoleprovet ap.27 17 786         

Uppdrag fler högskoleprov för att minska risk för smittspridning¹ 0 3 000 3 000 3 000 0 
¹ 6 miljoner kronor erhållna år 2020 vilka finansierar år 2021–2022, 3 miljoner kronor äskas år 2023. 
 
 
Tabell 2. Avgifter och inkomster för förvaltning (tkr)      

Avgifter och övriga inkomster 
2020 
Utfall 

2021 
Prognos 

2022 
Beräkn. 

2023 
Beräkn. 

2024 
Beräkn. 

Antagningsverksamhet och systemförvaltning m.m. 201 464 205 000 215 000 215 000 215 000 
Högskoleprovet 4 814 23 000 24 000 25 000 25 000 

Summa avgifter 206 278 228 000 239 000 240 000 240 000 
Övriga intäkter som disponeras           
Internationellt samarbete ¹ 61 373 65 000 65 000 65 000 65 000 
Övriga intäkter (tex intäkter skolverket, konferenser som 
anordnas av UHR) skatteverket (nystartsjobb) valuta 5 872 6 000 6 000 6 000 6 000 

Summa övriga intäkter som disponeras 67 245 71 000 71 000 71 000 71 000 
¹ Ersättning för drift av verksamhet från EU-kommissionen för Erasmus+, Euroguidance, Europass, eTwinning, 
EPALE, Eurydike, Eurostudent, Eqvet samt från Nordiska ministerrådet och Sida.  

Tabell 3. Bidrag (tkr)      

Internationellt samarbete 
2020 
Utfall 

2021 
Prognos 

2022 
Beräkn. 

2023 
Beräkn. 

2024 
Beräkn. 

Bidragsmedel1 438 069 569 000 644 000 699 000 749 000 
1Bidragsmedel från EU-kommissionen, Sida och Nordiska ministerrådet. 
 
Tabell 4. Beställningsbemyndiganden (tkr)       

Utgiftsområde 16 utbildning och universitetsforskning 
2020 
Utfall 

2021 
Prognos 

2022 
Beräkn. 

2023 
Beräkn. 

2024 
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)      

  
2020 
Utfall 

2021 
Prognos 

2022 
Beräkn. 

2023 
Beräkn. 

2024 
Beräkn. 

Immateriella investeringar           
Datasystem, rättigheter m.m. 12 678 25 000 29 000 23 000 23 000 
Materiella investeringar           
Maskiner, inventarier och installationer m.m.  19 034 1 000       
Byggnader, mark och annan fast egendom           
Övriga verksamhetsinvesteringar           

Summa verksamhetsinvesteringar 31 712 26 000 29 000 23 000 23 000 
Finansiering            
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § 
kapitalförsörjningsförordningen) 31 712 26 000 29 000 23 000 23 000 
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)           
Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)           
Anslag (efter medgivande av regeringen)           

Summa finansiering 31 712 26 000 29 000 23 000 23 000 
 

Utöver totala planerade investeringar ska information om sammanlagda 
verksamhetsinvesteringar som på objektsnivå överstiger 20 000 tkr 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 

2021 
Prognos 

2022 
Beräkn. 

2023 
Beräkn. 

2024 
Beräkn. 

Verksamhetsinvesteringar per objekt              
Antagningssystemet NyA, samt övriga system och webbtjänster 509 059 429 859 16 800 20 800 20 800 20 800 

Summa utgifter för investeringar 509 059 429 859 16 800 20 800 20 800 20 800 
Finansiering             
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § 
kapitalförsörjningsförordningen) 509 959 429 859 16 800 20 800 20 800 20 800 
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)             
Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)             
Anslag (efter medgivande av regeringen)             

Summa finansiering 509 959 429 859 16 800 20 800 20 800 20 800 
Varav investeringar i anläggningstillgångar             
Datasystem, rättigheter m.m. 509 959 429 859 16 800 20 800 20 800 20 800 
Maskiner och inventarier             
Fastigheter och mark             
Övriga verksamhetsinvesteringar             

Summa investeringar i anläggningstillgångar 509 959 429 859 16 800 20 800 20 800 20 800 
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Låneram 
UHR har ett ökat behov av investeringar inom såväl befintlig verksamhet som 
för de nya lokalerna i Solna. UHR äskar därför om en utökad låneram med 10 
miljoner kronor till totalt 100 miljoner kronor från och med år 2022. 

Tabell 7. Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar (tkr)      

  
2020 
Utfall 

2021 
Prognos 

2022 
Beräkn. 

2023 
Beräkn. 

2024 
Beräkn. 

IB lån i Riksgäldskontoret  61 673 72 917 75 417 80 417 78 917 
Nyupplåning (+) 31 712 26 000 29 000 23 000 23 000 
Amorteringar (-) -20 468 -23 500 -24 000 -24 500 -25 000 
UB lån i Riksgäldskontoret 72 917 75 417 80 417 78 917 76 917 
            
Beslutad/föreslagen låneram 90 000 90 000 100 000 100 000 100 000 
            
Ränteutgifter 3 -50 -100 -150 -200 
Summa amorteringar och ränteutgifter -20 465 -23 550 -24 100 -24 650 -25 200 
            
Finansiering av räntor och avskrivningar           
1602002 001 Universitets- och högskolerådet 4 508 8 000 8 000 8 000 8 000 
Övrig finansiering  15 957 15 550 16 100 16 650 17 200 

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

Offentligrättslig verksamhet 
Intäkter som får 

disponeras Kostnader Resultat 
Utfall 20201 4 814 16 237 -11 423 
Prognos 2021 23 000 33 000 -10 000 
Budget 2022 24 000 34 000 -10 000 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
Utfall 2020 201 498 210 552 -9 054 
(varav tjänsteexport) 28 205 27 645 560 
Prognos 2021 210 000 220 000 -10 000 
(varav tjänsteexport) 28 000 28 000 0 
Budget 2022 225 000 228 000 -3 000 
(varav tjänsteexport) 29 000 29 000 0 

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

Tabell 9. Räntekontokredit i Riksgälden (tkr)    

  2020 Utfall 2021 Prognos 2022 Beräknat 
Maximalt utnyttjad räntekontokredit under året       
Minsta behållning på räntekontot under året 87 205 85 000 85 000 
Behållning på räntekonto i Riksgäldskontoret 111 780 115 000 115 000 
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. 
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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. 

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). 
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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). 

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. 
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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. 

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. 
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Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter 
(UHRFS 2019:5) om försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid 
urval (UHRFS 2019:8) 
Bemyndigande: 7 § 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). 

2020 
 
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 2020:1) 
Bemyndigande: 4 § förordningen (2010:2021) om tillträde till utbildning som 
leder till yrkeslärarexamen. 

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 2020:2) 
Bemyndigande: bilagan till förordningen (1993:221) för Sveriges 
lantbruksuniversitet. 

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter 
(UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval (UHRFS 2020:3) 
Bemyndigande: 7 kap. 18 § och bilaga 3 högskoleförordningen (1993:100) samt 
punkten 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen 
(2019:276) om ändring i högskoleförordningen (1993:100). 

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter 
(2019:1) om särskild behörighet (UHRFS 2020:4) 
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. 

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter 
(2019:1) om särskild behörighet (UHRFS 2020:5) 
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 2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild 
behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen (UHRFS 2020:6) 
Bemyndigande: 4 § förordningen (2010:2021) om tillträde till utbildning som 
leder till yrkeslärarexamen. 


