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1. Inledning 
År 2013 har inneburit en etableringsfas för Universitets- och högskolerådet. Arbetet 
har koncentrerats på att inrätta myndigheten och samtidigt upprätthålla den höga nivå 
och det goda arbete som de tidigare myndigheterna har levererat. Viktiga uppgifter 
som antagning till högskolan, systemförvaltning framtagande av högskoleprovet och 
internationellt utbyte har fungerat väl. Inom bedömningsverksamheten fanns 
inledningsvis svårigheter som hörde samman med de skilda system för it-baserad 
ärendehantering som de tidigare myndigheterna använde sig av. Under 2014 kommer 
verksamheten att mer gå in i en utvecklingsfas och från år 2015 kommer det att finnas 
goda möjligheter att ytterligare stärka och utveckla verksamheten. 

Ett stort arbete har genomförts under 2013 och kommer att fortsätta 2014 med att 
fusionera verksamheter från flera olika tidigare myndigheter och med att harmonisera 
it-system som varit uppbyggda enligt olika standarder vilket krävt stora insatser från 
personalen.  

Som ett särskilt utvecklingsområde de kommande åren bör nämnas myndighetens 
digitala kommunikation. Det är inte ovanligt att när verksamheter från olika håll förs 
samman så skiljer sig tidigare myndigheters val av tekniska plattformar vilket gör att it-
systemen inte alltid kan samverka. Under 2013 har ett stort arbete genomförts för att 
ta hand om serversystem från de tidigare myndigheterna. Under 2014 kommer det 
arbetet att fortsätta. Inom området digital kommunikation finns dock en mycket stor 
potential för att förbättra och utveckla de tjänster som myndigheten kan erbjuda 
studenter, sökande och lärosäten. För att kunna ta nödvändiga utvecklingssteg år 2015 
kommer dock resurser att krävas i form av ett engångsanslag.  

Under 2013 har ett stort arbete bedrivits med att utveckla myndighetens uppdrag att 
tillhandahålla kvalificerade analys- och statistikrapporter för bland annat 
Regeringskansliets behov. Detta arbete forsätter under kommande år och bör stärkas. 

Inom verksamheten att bedöma utländska utbildningar kommer ett antal 
utvecklingsprojekt att genomföras under 2014 i syfte att ytterligare effektivisera 
verksamheten. Samtliga ärendetyper kommer att hanteras i samma elektroniska 
ärendehanteringssystem (Bitsy), vilket effektiviserar verksamheten och ökar den 
samlade överblickbarheten betydligt samt leder till bättre möjligheter att styra och 
planera arbetet. En webbtjänst för ansökan on-line för samtliga ärendetyper kommer 
att utvecklas under året. Det kommer att innebära en ökad effektivisering i 
registreringsfasen då omfattningen av en rad manuella moment minskar betydligt. Det 
ger också möjlighet för de sökande att få mer information om ärendets gång. I 
samband med detta utvecklas den webbaserade informationen för en ökad tydlighet. 
Vidare ses processen för kommunikationen med sökande över och utvecklas vad avser 
besök, telefoni och e-post i syfte att frigöra mer tid till handläggningsprocessen. 

Samtidigt förväntas antalet ärenden som bedömningsverksamheten ska hantera att 
öka högst väsentligt de kommande åren. Det ökade antalet inkommande asylsökande, 
framför allt från Syrien, kommer enligt UHR:s prognoser att med all sannolikhet på 1-2 
års sikt leda till en kraftig ökning av antalet bedömningsärenden. Detta kommer också 
att kräva ökade resurser för myndigheten. Skulle UHR därtill få nya uppdrag såsom att 
bedöma utländska utbildningar då fullständig dokumentation saknas amt uppdrag 
relaterade till genomförandet av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet 
kommer detta att i än högre grad leda till ett ökat behov av resurser de närmaste åren. 
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2. Sammanfattning och förslag till förändringar av nuvarande budget 
1. Universitets- och högskolerådet föreslår att en förstärkning sker av anslagen 

på följande områden:  
o 5 000 (tkr) för att hantera det ökade antalet ärenden som avser 

bedömning av utländska utbildningar. 
o 1 000 (tkr) för att utveckla och förstärka statistik- och 

analysfunktionen. 
o 3 500 (t kr) för att utveckla myndighetens digitala kommunikation 

(engångsanslag). 
2. För att skapa en mer överskådlig bild av Universitets- och högskolerådets 

ekonomiska utrymme föreslås att de medel som myndigheten erhåller från 
andra myndigheter överförs till anslag 16:2:2 respektive anslag 16:4:1.  
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3. Ökad ärendemängd inom bedömningsverksamheten 
Migrationsverkets prognoser tyder på att antalet asylsökande från Syrien kommer att 
öka kraftigt under 2014, och detsamma gäller statslösa. För Syriens del förväntas en 
dubblering av antalet asylsökande. En jämförelse mellan statistik från Migrationsverket 
och UHR visar en tydlig samvariation. Upp- eller nedgång i antal asylsökande och/eller 
antal utfärdade uppehållstillstånd slår igenom på antal ärenden inkomna till UHR med 
ett eller ett par års förskjutning. 

Mot bakgrund av historiska data kommer detta sannolikt att betyda en dubblering av 
antalet till UHR inkomna ärenden som avser Syrien åren 2015-2016. Därutöver 
bedömer UHR att det kommer att bli en ökning av antalet ärenden som avser övriga 
länder med ca 10 procent. Totalt bedömer UHR att antalet inkomna ärenden kommer 
att öka med i storleksordningen 2 500 åren 2015-2016. Omräknat till årsarbetskrafter 
betyder detta ett behov av sex årsarbetskrafter utöver nuvarande bemanning. 
Underlaget till UHR:s bedömning presenteras mer i detalj i bilaga 1. 

Övriga faktorer som kan påverka antalet bedömningsärenden och resursbehovet 

Bedömning utan fullständig dokumentation 
UHR rapporterade i slutet av oktober 2013 resultatet från ett regeringsuppdrag. I 
rapporten redovisas metoder för att göra bedömningar av utländska examina också i 
fall där fullständig dokumentation saknas.  Om och när beslut fattas om att en modell 
med sådan bedömning ska införas kommer antalet ärenden och behovet av 
arbetsinsatser att öka. I rapporten bedömer UHR behovet till motsvarande tre 
årsarbetskrafter. 

Moderniseringen av yrkeskvalifikationsdirektivet 
Utredningen om genomförandet av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (U 
2013:03) ska redovisa sitt betänkande den 11 april 2014. Det har under arbetet 
framkommit att utredningen kommer att föreslå att UHR får en mängd nya och i vissa 
fall mycket omfattande uppdrag. UHR gör i detta budgetunderlag inte några 
kostnadsberäkningar kring detta uppdrag utan återkommer i frågan i särskild ordning. 

Universitets- och högskolerådet äskar 5 000 (tkr) för att förstärka bemanningen av 
bedömningsverksamheten med anledning av den prognosticerade ökningen av 
ärendemängden. Om ytterligare uppgifter tillförs myndigheten (bedömning utan 
fullständig dokumentation eller uppgifter relaterade till det moderniserade 
yrkeskvalifikationsdirektivet) kommer detta att kräva ytterligare resurser.  

4. Ökad kvalitet på analys- och statistikarbetet 
Sedan UHR startade har regeringen gett myndigheten i uppdrag att såväl redovisa som 
analysera antagningsstatistik i samband med olika antagningsomgångar till högre 
utbildning. Regeringskansliet har löpande under 2013 framfört behov av fortsatt 
utveckling av antagningsstatistiken och sammanfattande analyser gällande antal 
sökande, behöriga, antagna och reservplacerade samt lägsta antagningspoäng till 
respektive utbildning vid de olika antagningsomgångar som äger rum under året. Även 
fördjupade analyser under längre tidsperioder av antagningsstatistiken har 
efterfrågats. UHR har dessutom att svara på omvärldens behov av antagningsstatistik. 
Regeringen har även gett UHR andra uppdrag som kräver statistisk analys, t.ex. 
”Eurostudent 5” och ”Utvärdering av effekten och användningen av utlåtanden”. 
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Under 2013 har UHR särskilt prioriterat uppbyggnaden och utvecklingen av den 
statistiska analysfunktionen samt speciellt prioriterat uppdragen om 
antagningsstatistiken. UHR konstaterar att efterfrågan på antagningsstatistik och även 
analyser har haft större omfattning än vad UHR haft resurser till. Under 2014 
tillkommer det också mer omfattande arbete med ovan nämnda regeringsuppdrag. 
UHR konstaterar dessutom att analys- och statistikfunktionen är mycket sårbar då den 
är mycket personberoende. För att kunna möta efterfrågan på UHR:s analys- och 
statistikarbete samt säkerställa kvaliteten, fördjupade analyser och möjliggöra snabba 
leveranser finns ett behov av ytterligare resurser om 1 000 tkr.   
 
Universitets- och högskolerådet äskar 1 000 (tkr) för fortsatt utveckling av 
antagningsstatistik för regeringskansliets behov av fördjupade och analyserande 
statistikbearbetningar. 

5. Utveckling av den digitala kommunikationen 
Universitets- och högskolerådet ligger i framkant inom it-området. Bland annat har 
myndigheten två år i rad fått tidningen Internet Worlds pris för bästa webbplats inom 
utbildningsområdet. Samtidigt så präglas myndighetens webbstruktur av 
fragmentisering, vilket är en följd av arvet från de tre myndigheter som föregick 
Universitets- och högskolerådet.  

Myndighetens första år handlade mycket om att få allt på plats och att skapa en 
plattform för fortsatt arbete. Redan 2013 påbörjades dock arbetet med att ta fram en 
digital strategi för hela myndigheten i syfte att samordna och på bästa sätt använda 
digitaliseringens möjligheter. Universitets- och högskolerådets digitala strategi följer 
tydligt den av regeringen beslutade digitala agendan för Sverige (dnr N2011/342/ITP) 
och har inriktningen att öka myndighetens effektivitet genom att förenkla för 
användarna och erbjuda fler och mer användarvänliga e-tjänster.  

År 2014 fokuserar UHR på att få studieinformationen mer samlad. De interna systemen 
kring bedömningsverksamheten ska byggas upp och förstudier kring 
utvecklingsmöjligheterna med responsiv webb (det vill säga att webbplatsen är lika 
tillgänglig i mobilen och på läsplattan som i datorn), nya applikationer och e-tjänster 
ska tas fram. Samtidigt ökar kraven på att det offentliga ska kunna leverera tjänster 
lika smidigt och enkelt som det privata och då ökar också insatserna för att nå upp till 
det.  

Åren 2015-2017 behöver utvecklingsarbetet samordnas, effektiviseras och 
intensifieras. Nya möjligheter att erbjuda innovativa lösningar i en miljö där alla 
webbplatser är responsiva, ska göra det enklare att söka information om högre 
utbildning, att anmäla sig till högskoleprovet, att söka ett internationellt 
utbytesprogram eller att få sin utländska utbildning bedömd. För att kunna korta 
handläggningstiderna och göra det möjligt för de sökande att enkelt följa sitt ärende 
oavsett plattform, behöver verksamheten digitaliseras både internt och i mötet med 
mottagaren.  

UHR:s webbplats för internationellt samarbete och utbyte bör utvecklas så att den 
vägleder, guidar och stödjer våra användare bättre i ansökningsprocessen, 
effektiviserar arbetet och avlastar den manuella administrationen. Webbplatsens 
besökare vill ha hjälp i ansökningsprocessen när de har tid och oberoende av var de 
befinner sig och i vilken plattform de arbetar för tillfället. Det ställer krav på e-tjänster 
och interaktivitet. Myndigheten behöver utveckla steg-för steg guider, liknande de på 
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antagning.se och se över servicen och stödet till användarna. En förstudie kommer att 
genomföras 2014 och inriktningen är att under 2015 utveckla webbplatsen tekniskt. 

 
Universitets- och högskoleverket uppskattar investeringskostnader motsvarande 3 
500 (tkr) behövs för att utveckla och effektivisera gemensamma kanaler och system 
och äskar därför ett engångsanslag om 3 500 (tkr). 

6. Förslag till ny anslagsstruktur 
Universitets- och högskolerådet föreslår att de medel som myndigheten erhåller från 
andra myndigheter försök över till ramanslaget 16:2:2 vilket skulle ge en enklare och 
tydligare anslagstruktur med betydligt färre anslagsposter än vad som är fallet i dag.  

Universitets- och högskolerådets ramanslag 16:2:2 ap.1 bör kompletteras med medel 
som myndigheten i dag disponerar från andra myndigheters anslag. Anslaget 1:9:1 
ap.7 (1 000 tkr, informationsinsatser avseende rekrytering till EU), anslag 1:9:1 ap.8 
(100 tkr, utgifter i samband med förvaltningspartnerskapet) och 16:2:64 ap.21 (150 tkr, 
Bolognaexpertgruppen).  

Till anslaget 16:4:1 ap.1, Internationella program m.m., bör även de medel som UHR i 
dag disponerar från följande anlag föras: Anslaget 16:1:5 ap.3 (200 tkr, stöd till 
utveckling av multilaterala projekt inom Erasmus+) och 16:2:64 ap.21 (1 000 tkr, 
medverkan i ASEM-DUO).  

Det bör även göras en översyn av villkoren för anslaget 16:4:1 ap.1. 
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8. Ekonomi 
 
Tabell 1. Förslag till anslag för Universitets- och högskolerådet 
(tkr) 

   

        2013 2014 2015 2016 2017 

Anslag  Utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. 

            

Universitets- och högskolerådet 107 658 106 886 116 254 114 527 116 889 

          

Ramanslag 16:2:2 104 870 105 136
1 

105 504 114 527 116 889 

            

Befintliga anslag från andra ramanslag 2 788  1 750 1 250   

Rekrytering till EU  1 000 1 000   

Förvaltningspartnerskapet   100 100   

Bolognaexpertgruppen  150 150   

Vetenskap utan gränser   500 
 

  

          

Nya äskanden     9 500   

Bedömningsverksamheten     5 000    

Statistik- och analysfunktionen     1 000     

Utveckling av den digitala kommunikationen     3 500     

           

            

            

Internationella program mm 81 730 82 789 82 789 82 789 82 789 

            

Ramanslag 16:4:1  78 888 81 589 81 589 82 789 82 789 

            

Befintliga anslag från andra ramanslag 2 842 1 200 1 200 
  

Multilaterala program   200 200      

Asem-Duo   1 000 1 000      

             

  
189 388 189 675 199 043 197 516 199 678 

Summa anslag 

 
 
 
 
 

                                                                 
1
 Anslaget för 2014 uppgår till 105 136 tkr, dock går myndigheten in med ett 

anslagsöverskridande från 2013 på 2 355 tkr vilket gör att anslagsförbrukningen för 
2014 prognostiseras till 102 781 tkr. 

file:///C:/Users/danbac/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/ED389139.xlsx%23RANGE!A37
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Tabell 2. Avgifter och inkomster för förvaltning, ej anslag (tkr) 

   

        2013 2014 2015 2016 2017 

Avgifter och övriga inkomster Utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. 

  

266 667 263 635 267 665 259 165 254 165 Antagningsverksamhet och 
systemförvaltning m.m. 

  
22 142 20 000 20 000 20 000 20 000 

Högskoleprovet 

  
41 818 45 600 45 600 45 600 45 600 

Internationellt samarbete2 

  
330 627 329 235 333 265 324 765 319 765 

Summa avgifter 

 
 
 
 

Tabell 3. Intäkter för stöd och bidrag (tkr) 

      

          2013 2014 2015 2016 2017 

  Internationellt samarbete3 Utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. 

    
406 222 410 000 410 000 410 000 410 000 

  Bidragsmedel 4 

  

         
  

                                                                 
2
 Ersättning för drift av verksamhet från Erasmus+, Sida, Nordplus, Euroguidance, 

Europass, eTwinning och Eurydike 
3
 Bidragsmedel från EU, Sida och Nordiska Ministerrådet. 

4
 På grund av ny programperiod för det europeiska programmet är bidragsvolymerna 

svåra att prognostisera. 

file:///C:/Users/danbac/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/ED389139.xlsx%23RANGE!_ftn1
file:///C:/Users/danbac/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/ED389139.xlsx%23RANGE!_ftn1
file:///C:/Users/danbac/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/ED389139.xlsx%23RANGE!A10
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8.1 Investeringar och låneram  
 
Räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret  
Universitets- och högskolerådet har tillgång till en låneram i Riksgäldskontoret för 
finansiering av anläggningstillgångar om 148 400 tkr för 2014. Myndigheten anser att 
låneramen är avvägd i förhållande till uppskattat investeringsbehov och föreslår att 
låneramen bibehålls på denna nivå även under åren 2015-2017.  
 

 
Lån i Riksgäldskontoret (tkr) 

2014 
Prognos 

2015 
beräknat 

2016 
beräknat 

2017 
beräknat 

 
IB lån i Riksgäldskontoret 98 126 72 978 50 416 50 463 

 
Beräknad nyupplåning 
 
varav  
för investering i immateriella anläggningstillgångar 

 
18 900 

 
 

15 900 

 
17 900 

 
 

15 900 

 
17 900 

 
 

15 900 

 
17 400 

 
 

15 900 

 
Beräknad amortering -44 048 -40 462 -17 853 -13 573 

 
UB lån i Riksgäldskontoret 72 978 50 416 50 463 54 290 

 
Beslutad/föreslagen låneram 148 400 148 400 148 400 148 400 

 
Beräknad ränteutgift 3 511 2 726 2 049 2 036 

 
Ränteantaganden för nyupplåning (%) 3 % 3 % 3 % 3 % 

 
Finansiering av räntor och amorteringar 
 
utgiftsområde 16, anslag 2:2 
övrigt - avgifter 

 
47 559 

 
1 313 

62 245 

43 189 
 

1 299 
41 889 

19 902 
 

1 288 
18 615 

15 609 
 

1 237 
14 371 

 
 
Anslagskredit på ramanslag  
Universitets- och högskolerådet föreslår att myndigheten får disponera en 
anslagskredit uppgående till tre procent av ramanslaget. 
  
Räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret  
Universitets- och högskolerådet har tillgång till en kredit på 31 000 tkr innevarande 
budgetår. Myndigheten anser att krediten är väl avvägd i förhållande till uppskattat 
kreditbehov.   
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Bilaga 1. Analys avseende relationen mellan antalet asylsökande och 
antalet bedömningsärenden. 

Utgångspunkter  
Utgångpunkten för denna analys är dels UHR:s interna statistik, dels Migrationsverkets 
Verksamhets- och kostnads-prognos, 24 oktober 2013. Den sistnämnda är den femte 
och sista av de prognoser som Migrationsverket enligt regleringsbrev ska lämnas till 
regeringen varje år. En ytterligare prognos har lämnats 2014-02-04. Ur denna 
refereras, som en komplettering, några uppgifter i det följande 

Migrationsverkets statistik 
I Migrationsverkets verksamhets- och kostnadsprognos den 24 oktober 2013 redovisas 
den senast tillgängliga statistiken över asylsökande för de 15 största länderna. Statistik 
över asylsökande – och antal beviljade uppehållstillstånd – finns redovisad fr.o.m. år 
1984 t.o.m. 2012. Förändringen under det senaste året var följande: 

Migrationsverkets prognos 
I verksamhets- och kostnadsprognosen från Migrationsverket redovisas åren 2013 och 
2014. För åren 2015 och framåt gör myndigheten en framskrivning av prognosen för 
2014.    

Med tanke på svårigheterna att förutse antal asylsökande och andra migranter 
använder Migrationsverket relativt vida intervall. Sålunda räknar man med att det 
totala antalet asylsökande år 2013 kommer att bli 52 000–62 000. Det mest troliga 
alternativet är enligt rapporten 56 000. Det innebär en ökning från 45 000 jämfört med 
föregående prognos, som lämnades i juli 2013. Det bör nämnas att det 
prognosticerade antalet asylsökande har både ökat och minskat under året.    

Tabell 1: Asylsökande, de 15 största länderna 
  2012 2013 ökning /minskning 
 Medborgarskap jan-dec 

2012 
jan-dec 

2013 
Antal Procent 

1 Syrien 7 814 16 317 8 503 109  

2 Statslös 2 289 6 921 4 632 202  

3 Eritrea 2 356 4 844 2 488 106  

4 Somalia 5 644 3 901 -1 743 - 31  

5 Afghanistan 4 755 3 011 -1 744 - 37  

6 Serbien 2 697 1 669 -1 028 - 38  

7 Irak 1 322 1 476 154 12  

8 Kosovo 942 1 209 267 28  

9 Iran 1 529 1 172 -357 - 23  

10 Albanien 1 490 1 156 -334 - 22  

11 Ryssland 941 1 036 95 10  

12 Marocko 381 648 267 70  

13 Georgien 748 625 -123 - 16  

14 Nigeria 501 601 100 20  

15 Bosnien o. 
Hercegovina 

1 549 517 -1 032 - 67  

  Övriga 8929 9156 227 3  

  TOTAL 43887 54259 10372 24  
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Prognos för de länder och/eller regioner varifrån de största grupperna av asylsökande 
kommer för tillfället redovisas i tabell 2.  

Tabell 2: Prognos över asylsökande – vissa länder 
 

 
Prognos asylsökande ‐ grupp och nationalitet  2013 2014 

Huvudscenario P5‐13, totalt antal asylsökande  56 000 60 000 

  varav Syrien   
   

17 000 22 000 

  varav Statslösa, Jordanien, Libanon  
 

8 500 9 000 

  varav Irak   
   

1 300 1 500 

  varav Iran   
   

1 200 1 300 

  varav Afghanistan  
   

3 100 3 500 

  varav Somalia   
   

4 000 3 000 

  varav Eritrea   
   

4 800 5 000 

  varav västra Balkan  
   

5 500 4 000 

  varav övriga 1  
   

10 600 10 700 

Förändring sedan tid. prognos, huvudscenario P4-13 11 000 12 000 
1) I gruppen övriga ingår asylsökande från Ryssland. 
Källa: Migrationsverkets Verksamhets- och kostnads-prognos, 24 oktober 
2013   

  Av prognosen framgår att medborgare i Syrien förväntas under 2014, liksom under 
2013, vara den största gruppen asylsökande. Näst störst förväntas statslösa, dvs. 
huvudsakligen personer med palestinskt ursprung, vara. 
 
Ur prognosen från 2014-02-04 kan följande övergripande slutsatser hämtas: 
 

 Det är mycket små utsikter för att konflikten i Syrien ska upphöra under 
prognosåren 2014-2015.  
 

 Prognosens huvudscenario över antalet asylsökande är 59 000 år 2014, i 
föregående prognos var det 60 000. 
 

 Prognosen planeringsantagande över antalet asylsökande år 2015 är 57 000. 
 

 Alla beräkningar från år 2016 och framåt bygger på ett antagande om en 
avtagande konflikt i Syrien. 
 

Migrationsverkets huvudhypotes för situationen 2016–2018 visar följande: 
 

År 2013 2014 2015 2016 2 017 2018 

Antal asylärenden 54 264 59 800 57 800 52 900 46 500 42 700 

 

UHR:s statistik över inkomna bedömningsärenden 
UHR har statistik över inkomna bedömningsärenden för dels gymnasienivå (avser 
förhandsbesked om behörighet för antagning till högskola), dels examina från högre 
utbildning (avser erkännande för inträde på svensk arbetsmarknad).  För gymnasienivå 
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finns uppgifter fr.o.m. år 2000 och för högre utbildning fr.o.m. 1990. Uppgifterna är 
fördelade på land efter var utbildningsbeviset är utfärdat, men vissa kvalitetsbrister 
finns för tidigare år.  

Jämförelser mellan statistik från Migrationsverket och UHR 
En jämförelse mellan de två nämnda statistikkällorna visar en tydlig samvariation. Upp- 
eller nedgång i antal asylsökande och/eller antal utfärdade uppehållstillstånd slår 
igenom på antal ärenden inkomna till UHR med ett eller ett par års förskjutning. Detta 
kan illustreras med data för medborgare från Irak. Motivet för att välja ett annat land 
än Syrien är att detta land befinner sig i ett skede som karaktäriseras av osäkerhet om 
åt vilket håll utvecklingen kommer att gå. Här har istället valts Irak, där situationen är 
något mindre akut. 

Diagram 1: Irak: Upphållstillstånd, asylsökande och utbildningsbedömning, 1990-2013 
 

 

De senaste årens inflöde till UHR av ärenden från de två länder/grupper varifrån flest 
asylsökande förväntas enligt Migrationsverkets prognos, dvs. Syrien och statslösa ser 
ut enligt följande: 
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Irak: Upphållstillstånd, asylsökande och 
utbildningsbedömning, 1990-2013 

Utfärdade uppehållstillstånd Asylsökande

Bedömningar, gy-skola Bedömningar, akademiska
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Tabell 3: Antal inkomna bedömningsärenden, akademiska examina, 2000–2013 

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Syrien 29 28 37 34 25 18 30 45 30 34 69 46 107 584

Palestinska 

områden
0 4 7 10 16 24 26 22 26 15 33 53 68 48

 

När antalet ärenden för bedömning av akademiska examina hos UHR som avser 
medborgare i Syrien relateras till antalet asylsökande är samvariationen tydlig: 

Diagram 2: Syrien; Asylsökande och utbildningsbedömningar 2000-2013 
 

 

 

Mot bakgrund av den prognos som Migrationsverket gör för år 2014 finns det 
sammanfattningsvis anledning att förvänta sig en kraftig ökning av antalet 
bedömningsärenden hos UHR. Hur stor ökningen kommer att bli är omöjligt att avgöra, 
men den relation som redovisas i ovanståenden diagram antyder att det totala antalet 
ärenden (inkl. gymnasial yrkesinriktad utbildning) som avser medborgare i Syrien kan 
komma att dubbleras redan innevarande år – från i storleksordningen 1 200 ärenden 
till omkring 2 400 ärenden.  
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Syrien: Asylsökande och 
utbildningsbedömning, 2000 -2013 

Asylsökande Gy-skolebedömningar Akademiska bedömningar
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UHR:s slutsatser 
Migrationsverkets prognoser tyder på att antalet asylsökande från Syrien kommer att 
öka kraftigt under innevarande år, men att ökningen av antalet statslösa också 
kommer att bli kraftig. För Syriens del förväntas en dubblering av antalet asylsökande.  

Mot bakgrund av historiska data är en dubblering av antalet till UHR inkomna ärenden 
som avser Syrien sannolik. Därutöver bedömer UHR att det kommer att bli en ökning 
av antalet ärenden som avser övriga länder med ca 10 procent. Totalt bedömer UHR 
att antalet inkomna ärenden kommer att öka med i storleksordningen 2 500. 
Omräknat till årsarbetskrafter betyder detta ett behov av sex årsarbetskrafter utöver 
nuvarande bemanning.  

För utvecklingen under budgetperioden pekar Migrationsverkets bedömningar, 
kombinerat med UHR-statistiken, att behovet av ökad bemanning kommer att kvarstå. 
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Bilaga 2. Förteckning över författningar vid Universitets- och 
högskolerådet 
 

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 
omöversättning 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) 
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Bemyndigande: bilagan till förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet 

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    

 


