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Sammanfattning och förslag
De senaste årens kraftiga ökning av antalet ärenden inom verksamheten
bedömning av utländsk utbildning bedöms fortsätta de kommande åren. Detta
beror bland annat på att det finns en eftersläpning i ärendeinströmingen som gör
att den stora ökning av asylsökande som Migrationsverket redovisade år 2015
ännu inte slagit igenom i UHR:s verksamhet. Det innebär att mängden ärenden
bedöms öka med 20 % under 2017 och ligga kvar på ungefär den nivån alternativt
öka måttligt åren därefter. UHR bedömer att förvaltningsanslaget därför behöver
öka med 10 miljoner kronor 2018 och ytterligare 6 miljoner kronor för 2019
respektive 2020 jämfört med 2017 års anslag för att myndigheten ska klara av att
hantera det ökande trycket och hålla handläggningstiderna på en acceptabel nivå.
Under senare år har det genomförts omfattande minskningar av de bidragsmedel
som UHR hanterar inom den Sidafinansierade verksamheten. UHR:s bedömning är
att detta inte är i linje med regeringens inriktning som den uttryckts bland annat i
de senaste årens budgetpropositioner. UHR föreslår därför att bidragsnivåerna för
de fyra stipendie- och utbytesprogrammen Linnaeus-Palme (LP), Minor Field
Studies (MFS), Sidas Resestipendium och Athena återställs till 2015 års nivå för
internationella utbildningssamarbeten.
Vidare konstaterar UHR att den förändrade administrativa hanteringen av den
Sidafinansierade verksamheten skapat en mycket stor administrativ börda vilket
påverkat effektiviteten i verksamheten negativt. Detta leder också till att
bidragsmedel finansierar ökad administration istället för att tillfalla de externa
projekten. UHR föreslår därför att den verksamhet som finansieras inom
utgiftsområde 7 och som regeringen beslutat att UHR ska svara för fördelas direkt
till UHR i regleringsbrev.
För att UHR ska kunna fortsätta att utveckla arbetet med att främja breddad
rekrytering till högskola och inom högskolan motverka diskriminering och på andra
sätt främja lika rättigheter och möjligheter föreslår UHR att myndighetens
förvaltningsanslag tillförs 500 000 kronor årligen för perioden 2018-2020.
UHR föreslår att myndighetens förvaltningsanslag ökas med 1 miljon kronor årligen
fr.o.m. 2019 för att täcka myndighetens kostnader för en permanent verksamhet
för stöd till arbetet med att skapa en varaktig struktur för bedömning av reell
kompetens.
UHR:s bedömning är att det är nödvändigt att påbörja arbetet med att digitalisera
högskoleprovet och avser därför genomföra ett pilotprojekt under 2018, under
förutsättning att finansiering kan skapas för detta. Pilotprojektets kostnader under
2018 kan inte rymmas inom befintlig ram och UHR föreslår därför att
myndighetens förvaltningsanslag tillförs ytterligare 800 000 kronor.
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UHR:s verksamhet
Inledning
UHR har växt kraftigt sedan bildandet 2013 vilket beror dels på att
ärendemängden ökat kraftigt, framför allt inom bedömningsverksamheten, dels på
att myndigheten fått en rad nya uppdrag. UHR har dock lyckats bibehålla hög
kvalitet i kärnverksamheten samtidigt som de nya uppdragen har integrerats på ett
bra sätt. En uppföljning av UHR:s organisation gjordes under 2016 för att se hur
organisationen fungerar och hur nya uppdrag kan integreras på myndigheten.
Uppföljningen kommer att ligga till grund för viss omorganisation inom UHR men
också för flera interna utvecklingsuppdrag. Ledorden för 2017 är ständig utveckling
men också konsolidering av verksamheten.
En fortsatt prioriterad fråga under den kommande treårsperioden är den ökade
ärendemängden inom bedömningsverksamheten. År 2016 ökade antalet
bedömningsärenden med ytterligare 20 procent vilket innebar ett fortsatt kraftigt
tryck på bedömningsverksamheten och stödfunktionerna. Ett starkt bidragande
skäl till detta var det stora antalet asylsökande från Syrien under 2015. UHR har
med de senaste årens anslagsförstärkning tillsammans med effektiviseringar i
processer och organisation kunnat hantera uppdraget tillfredsställande. Den
framtida prognosen baserat på faktiska siffror för asylansökningar 2014-2016 och
Migrationsverkets prognos innebär att det behövs resursförstärkningar för att
myndigheten ska klara av att hantera det ökande trycket och hålla
handläggningstiderna på en acceptabel nivå.
Högskoleprovet, arbetet med breddad rekrytering och breddat deltagande,
bedömning av reell kompetens samt den Sidafinansierade verksamheten
uppmärksammas också i detta budgetunderlag.

Fortsatt hög ärendemängd inom bedömningsverksamheten
Antalet inkommande ansökningar om bedömning av utländsk utbildning har ökat
med mellan 20 och 30 procent per år under de senaste fyra åren. I det närmaste
dubbelt så många ansökningar inkom till myndigheten 2016 jämfört med 2013.
Tabell 1. Inkomna ansökningar till UHR om bedömning av utländsk utbildning
År

2013

2014

2015

2016

Inkomna ansökningar till UHR
om bedömning

13 895

18 001

22 874

27 372

Den huvudsakliga förklaringen till den kraftiga ökningen är de senaste årens
flyktingsituation. Under 2016 inkom 9 744 ansökningar med utbildningar från
Syrien, vilket motsvarar drygt 35 procent av samtliga ansökningar. Vid liknande
situationer tidigare, till exempel i samband med kriget i Irak, har UHR (och tidigare
myndigheter) kunnat se en tydlig korrelation mellan antalet asylsökande ett år och
antalet ansökningar om bedömningar av utländsk utbildning de kommande åren.
Det finns en fördröjningseffekt som gör att UHR bedömer att en stor andel av de
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senaste årens anlända flyktingar med utländsk utbildning ännu inte har varit i
kontakt med UHR.
Migrationsverkets uppgifter om antalet asylsökande visar att antalet
asylansökningar under 2016 minskade kraftigt jämfört med åren före. Den stora
ökningen av asylansökningar som kulminerade 2015 har ännu inte påverkat UHR:s
handläggning fullt ut, och kommer därmed med all sannolikhet att påverka
handläggningen under de kommande åren.
Tabell 2. Inkomna och avgjorda asylärenden till Migrationsverket 2012-2015
År

2013

2014

2015

2016

Inkomna asylansökningar 54 259

81 301

162 877

28 939

Avgjorda asylärenden

53 503

58 802

111 979

49 870

Källa: Migrationsverket
Ärendemängden för januari 2017 jämfört med samma månad 2016 har ökat med
46 procent. Utifrån detta och uppgifterna från Migrationsverket och kännedomen
om deras relation till UHR:s ärendemängd är prognosen en ärendeökning på minst
20 procent även under 2017 och att ärendemängderna därefter 2018-2020 ligger
kvar på ungefär den nivån alternativt ökar måttligt. Det innebär en ärendemängd
på 32 000 – 33 000 ärenden per år under de närmaste fyra åren vilket innebär
dubbelt så många ärenden som under de senaste fyra åren.
UHR har med de senaste årens anslagsförstärkning tillsammans med
effektiviseringar i processer och organisation hanterat uppdraget tillfredsställande.
Samtidigt har de senaste årens situation inneburit att ärendebalansen har
försämrats. Det innebär att det finns en eftersläpningseffekt även inom
myndigheten. Det aktuella läget och den framtida prognosen innebär att
ytterligare resursförstärkningar krävs för att myndigheten ska klara av sin uppgift.
UHR bedömer att förvaltningsanslaget behöver öka med 10 miljoner kronor 2018
och ytterligare 6 miljoner kronor för 2019 respektive 2020 jämfört med 2017 års
anslag.

Antalet avgiftsskyldiga sökande till högskolan ökar
Sverige har de senaste åren sett en stadig ökning av antalet
anmälningsavgiftsskyldiga sökande, på såväl grundnivå som avancerad nivå. 2016
ökade denna grupp av sökande med 87 %. De internationella sökande är en
kostnadsdrivande sökandegrupp för UHR, mycket på grund av att nästan all
handläggning sker manuellt. Sökandegruppen anmälningsavgiftsskyldiga är också
svårprognostiserad, dels beroende på att den är mycket heterogen, dels beroende
på att sökandeutvecklingen påverkas av politiska beslut och händelser i omvärlden
som är svåra att bedöma på förhand. Möjligheten att få stipendier och
minskningar eller ökningar i lärosätenas internationella utbildningsutbud påverkar
också antalet sökande. Givet att inget drastiskt inträffar prognostiserar UHR för en
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fortsatt ökning av antalet sökande under den kommande treårsperioden, men inte
i lika stor omfattning som under 2016.
Beträffande sökande från EU/EES är UHR:s bedömning att det inte kommer att ske
någon större ökning under treårsperioden. UHR kommer dock att noga bevaka
effekter av Storbritanniens process för utträde ur EU och andra händelser som kan
påverka söktrycket.
Beträffande antalet sökande med meriter från Sverige är bedömningen att det inte
kommer att ske någon större ökning. Årskullarna från gymnasieskolan är
fortfarande jämförelsevis ganska små. Antalet sökande från denna grupp är inte
kostnadsdrivande på samma sätt som de internationella då en majoritet av
meriterna hanteras maskinellt. Detta gäller särskilt sökande som rekryteras direkt
från gymnasieskolan.

UHR:s Sidafinansierade verksamhet
UHR administrerar på uppdrag av regeringen ett flertal stipendie- och
utbytesprogram samt även verksamheten Den Globala Skolan.1 Enligt beslut av
regeringen ska verksamheten vara förlagd till Gotland och finansieras av Sida.2
De medel som Sida finansierar kommer från utgiftsområde 7 Internationellt
bistånd, anslaget 1:1 Biståndsverksamhet, anslagsposterna Kapacitetsutveckling
och utbyten samt Informations- och kommunikationsverksamhet.

Ändrade förutsättningar för UHR 2016
Inför 2016 beslutade regeringen om omprioriteringar av medlen i
biståndsbudgeten vilket bland annat påverkade tilldelningen till anslagsposten för
kapacitetsutveckling och utbyten kraftigt, dvs. den anslagspost som medel för
UHR:s Sidafinansierade verksamhet kommer från. Sida beslutade i sin tur om en
kraftig minskning (ca 70 procent) av medlen för UHR:s programverksamhet. Sida
beslutade även om en annan fördelning mellan programmen än den som UHR
förordade. Exempelvis tilldelade Sida inga medel till Athena och Sidas
resestipendier för 2016. Därmed har UHR:s möjligheter att verka för att stärka det
internationella utbytet inom utbildningsområdet försämrats.
Regeringen har vid flera tillfällen påpekat vikten av att internationaliseringen av
universitet och högskolor fortsätter att utvecklas.3 UHR kan därmed konstatera att
den reducering av bidragsmedel till programverksamheten som beskrivits ovan
inte är i linje med regeringens inriktning om att prioritera internationella
utbildningssamarbeten. UHR föreslår därför att bidragsnivåerna för de fyra
stipendie- och utbytesprogrammen Linnaeus-Palme (LP), Minor Field Studies
(MFS), Sidas Resestipendium och Athena återställs till 2015 års nivå för
internationella utbildningssamarbeten.

1

UD2000/532/IC, U2002/1806/IS, U2007/7933/IS, U2007/5478/IS
U2006/2715/IS, UD2005/31444GU
3
Se t.ex. prop. 2014/2015:1 utg omr 16, s. 185 ff, prop 2015/2016:1 utg omr 16 s. 199,
och Helene Hellmark Knutsson: Öka högskolornas internationalisering. Dagens
samhälle debatt den 17 juni 2015.
2
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Ökad administrativ belastning
UHR konstaterar vidare att sedan 2016 har myndighetens administrativa
belastning för att hantera de Sidafinansierade programmen ökat kraftigt. Skälet till
detta är att Sida ändrat de rutiner som tidigare gällt för samarbetet mellan de två
myndigheterna. UHR kan konstatera att den ökade administrativa belastningen
riskerar att påverka verksamheten negativt och att medel som skulle kunna
användas för att stärka det internationella utbytet istället används för
administration.
UHR föreslår därför att den verksamhet som finansieras inom utgiftsområde 7 och
som regeringen beslutat att UHR ska svara för fördelas direkt till UHR i
regleringsbrev.

Breddad rekrytering och breddat deltagande
Enligt instruktionen ska UHR främja breddad rekrytering till högskola och inom
högskolan motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och
möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning
eller ålder.
UHR kan konstatera att trots insatser från samhällets aktörer så återstår mycket
att göra inom detta område. Studier4 från UHR och Universitetskanslersämbetet
visar att:
-

-

Personer med lågutbildade föräldrar väljer att läsa på kortare utbildningar
och mindre prestigefyllda utbildningar.
Klart färre män än kvinnor söker och genomgår en högskoleutbildning.
Genomströmningen på grundnivå och avancerad nivå är högre för kvinnor
än för män både med avseende på examensfrekvens (andelen som har
avlagt examen efter en viss tid) och prestationsgrader (studieresultat i
form av högskolepoäng).
Många studenter med funktionsnedsättning söker inte stöd i den
utsträckning som de har rätt till.
Kvinnor är klart underrepresenterade bland professorer.

Inom vissa områden har det skett en förbättring över tid medan det inom andra
områden står mer still. Att högskolan inte är jämställd och att den sociala
snedrekryteringen fortsätter påverkar hela arbetsmarknaden. ”Arbetet för att
bredda rekryteringen och bygga ut högskolan är viktigare än någonsin” har
företrädare för regeringen framhållit, vilket UHR instämmer i.5

4

Kvinnor och män i högskolan. UKÄ rapport 2016:16, Kan excellens uppnås i homogena
studentgrupper? UHR 2016. Eurostudent V. En kort inblick i situationen för studenter
med funktionsnedsättning. UHR 2015. Antagning till högre utbildning vårterminen
2017. UHR 2017.
5
Värmlands folkblad den 7 maj 2015.
http://www.regeringen.se/debattartiklar/2015/05/vill-minska-snedrekrytering/
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UHR:s bedömning är att det krävs en målmedveten och långsiktig satsning från
samhällets sida för att skapa en mer jämställd högskola, minskad social
snedrekrytering och förbättrade möjligheter för studenter med
funktionsnedsättning att delta. Arbetet behöver bedrivas i bred samverkan mellan
bland annat myndigheter, lärosäten och skolor. Det kan t.ex. handla om att
påverka attityder till högskolestudier bland unga, att stötta det arbete som pågår
på lärosäten och att utveckla och underhålla nätverk och mötesplatser för
samverkan mellan olika aktörer.
För att UHR ska kunna fortsätta att utveckla arbetet med att främja breddad
rekrytering till högskola och inom högskolan motverka diskriminering och på andra
sätt främja lika rättigheter och möjligheter föreslår UHR att myndighetens
förvaltningsanslag tillförs 500 000 kronor årligen för perioden 2018-2020.

En varaktig struktur för arbetet med bedömning av reell kompetens
UHR fick i regleringsbrevet för år 2016 i uppdrag att bidra till att en varaktig
struktur kan etableras för såväl stöd till lärosätenas arbete med bedömning av
reell kompetens som för samarbete mellan lärosäten i fråga om denna bedömning.
Uppdraget omfattar perioden 2016-2018. Uppdraget finns även i UHR:s
regleringsbrev för 2017. De projekt som UHR avser att stötta ekonomiskt under
perioden måste alla ha målsättningen att kunna ”stå på egna ben” även när den
särskilda finansieringen har upphört efter 2018, detta för att skapa den av
regeringen efterfrågade varaktiga strukturen. UHR anser också att det är av vikt att
myndighetens uppdrag att stötta och främja lärosätenas arbete med reell
kompetens permanentas. UHR föreslår därför att myndighetens förvaltningsanslag
ökas med 1 miljon kronor årligen fr.o.m. 2019 för att täcka myndighetens
kostnader för en permanent verksamhet.
Högskoleprovets fortsatta utveckling och säkerhetsarbete
Högskoleprovet har stor betydelse för antagningen till högre utbildning och år
2016 skrevs provet av drygt 129 000 personer. Anmälningsavgiften på 450 kr
fördelas mellan UHR och de provanordnande lärosätena enligt av regeringen
fastställda kriterier. UHR:s andel är 180 kr/anmälan som används till
provutveckling, tryckkostnader, portokostnader, rättning och normering av provet
och till provgenomförandet i utlandet.
Det stora intresset för högskoleprovet och trycket på lärosätena föranledde UHR
att 2015 genomföra en egeninitierad utredning om möjligheten till digitalisering av
högskoleprovet. Utredningens resultat visar på att en digitalisering av provet
ställer stora krav på IT-säkerhet och datautrustning samt uppbyggnad av en
mycket stor frågebank. Risken för fusk vid provgenomförandet, en företeelse som
har konstaterats och som påverkar provets legitimitet såväl hos lärosätena som
hos dem som genomför provet, kan hanteras bättre genom ett digitaliserat
högskoleprov. UHR ser det som osannolikt att provet i ett tio-årsperspektiv är
fortsatt analogt, dvs. genomförs i pappersform.
UHR bedömer därför att ett mer omfattande och fördjupat pilotprojekt behöver
genomföras innan ett slutligt beslut om digitalisering kan fattas. Ett av
pilotprojektets syften skulle vara att identifiera utvecklingskostnaderna för ett
digitaliserat högskoleprov. UHR avser också att i samband med detta utreda
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möjligheten till ett adaptivt prov, vilket ytterligare skulle försvåra möjligheten att
fuska vid provet genom externa svarsleverantörer, den s.k. telefonmetoden. Ett
digitaliserat prov kan vidare effektivisera genomförandet av provet, något som
också efterfrågas av provanordnarna. Vidare behöver IT-strukturen utredas mer
detaljerat vad gäller provmiljön, IT-säkerheten och datautrustningen.
Anmälningsavgiften för högskoleprovet fastställs av regeringen. UHR:s bedömning
är att kostnaderna för pilotprojektet och för en eventuell digitalisering av
högskoleprovet inte kan finansieras av anmälningsavgiften för
högskoleprovet. UHR tror inte heller att det är möjligt att genomföra en höjning i
den storleksordning som skulle behövas för att finansiera en förstudie och
efterföljande digitalisering. UHR:s bedömning är att pilotprojektets kostnader
under 2018 därför inte kan rymmas inom befintlig ram utan föreslår att
myndighetens förvaltningsanslag tillförs ytterligare 800 000 kronor.
Den 7 februari 2017 lämnade UHR in en skrivelse till regeringen med förslag på
åtgärder för att minska möjligheten att fuska på högskoleprovet. UHR:s
bedömning är att om förslagen till ny lagstiftning, som möjliggör kroppsvisitation
och genomsökning av kläder och tillhörigheter med teknisk detektionsutrustning,
genomförs bör UHR:s kostnader för detta under 2018 kunna rymmas inom
befintlig ram. Beträffande kostnaderna för 2019 och framåt kommer UHR att
återkomma i kommande budgetunderlag.

Konsekvenser av Tillträdesutredningens förslag
Tillträdesutredningen (U 2016:01) har i uppdrag att göra en översyn av systemet
för tillträde till högskoleutbildning. I uppdraget ingår bland annat att se över
högskoleprovets roll, meritpoängsystemet samt att analysera och lämna förslag på
hur grundläggande behörighet kan uppnås genom arbetslivserfarenhet, oavsett
hur den har förvärvats. Uppdraget ska redovisas senast den 15 mars 2017. De
förslag som utredningen lämnar kommer med all sannolikhet, om de genomförs,
påverka UHR:s verksamhet 2018-2020 och finansieringen av den. Detta kan dock
av naturliga skäl inte beröras här utan UHR får återkomma till det i remissyttrandet
och i kommande budgetunderlag.
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Ekonomi
Tabell 3. Förslag till anslag för Universitets- och högskolerådet (tkr)

Anslag

2016
Utfall

Universitets- och högskolerådet

139 894

190 132

200 732

176 932

176 932

138 276

146 782

146 782

146 782

146 782

1 618

43 350

42 650

12 650

12 650

313

30 000

30 000

11 500

11 500

11 500

11 500

Ramanslag 16:2:21
Befintliga anslag från andra ramanslag
Reell kompetens
Validering yrkelärarutbildning

2017
Prognos

2018
Beräkn.

2019
Beräkn.

2020
Beräkn.

Rekrytering till EU

929

650

650

650

650

Förvaltningspartnerskapet

226

350

350

350

350

Bolognaexpertgruppen

150

150

150

150

150

Nya äskanden

11 300

17 500

17 500

Bedömningsverksamheten

10 000

16 000

16 000

500

500

500

1 000

1 000

Lämplighetsbedömning lärarutbildning

700

Breddad rekrytering och breddat deltagande
Reell kompetens

800

Högskoleprovet

Internationella program mm

79 225

82 589

82 589

82 589

82 589

78 225

81 589

81 589

81 589

81 589

Befintliga anslag från andra ramanslag

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Asem-Duo

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Ramanslag 16:4:1

219 119
272 721
283 321
Summa anslag
1 Förvaltningsanslaget innehåller ingen kompensation för pris- och löneökningar
åren 2018-2020.
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Tabell 4. Avgifter och inkomster för förvaltning, ej anslag (tkr)

Avgifter och övriga inkomster
Antagningsverksamhet och
systemförvaltning m.m.
Högskoleprovet
Internationellt samarbete 1

2016
Utfall

2018
Beräkn.

2019
Beräkn.

2020
Beräkn.

251 534

202 330

202 330

202 330

202 330

27 636

27 900

28 000

28 200

28 200

49 418

49 550

49 550

49 550

49 550

328 588

Summa avgifter

2017
Prognos

279 780

279 880

280 080

280 080

1

Ersättning för drift av verksamhet från EU-kommissionen för Erasmus+, Euroguidance, Europass, eTwinning,
EPALE och Eurydike, från Nordiska ministerrådet för Nordplus samt från Sida.

Tabell 5. Intäkter för stöd och bidrag (tkr)

Internationellt samarbete
Bidragsmedel
1

1

2016
Utfall
391 122

2017
Prognos
395 650

Bidragsmedel från EU-kommissionen, Sida och Nordiska ministerrådet.
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2018
Beräkn.
395 650

2019
Beräkn.
395 650

2020
Beräkn.
395 650
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Investeringar och låneram
Nedanstående tabell omfattar planerade verksamhetsinvesteringar oavsett
finansieringsform.
Tabell 6. Verksamhetsinvesteringar

(tkr)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Utfall

Prognos

Beräkn.

Beräkn.

Beräkn.

Beräkn.

Immateriella investeringar
Datasystem, rättigheter m.m.

19 870

20 050

18 800

18 800

18 800

18 800

1 263

3 800

4 100

4 500

4 500

4 500

Materiella investeringar
Maskiner, inventarier och installationer m.m.
Byggnader, mark och annan fast egendom
Övriga verksamhetsinvesteringar
Summa verksamhetsinvesteringar

30

0

2 500

1 700

1 700

1 700

21 163

23 850

25 400

25 000

25 000

25 000

21 163

23 850

25 400

25 000

25 000

25 000

21 163

23 850

25 400

25 000

25 000

25 000

Finansiering
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen)
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)
Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)
Anslag (efter medgivande av regeringen)
Summa finansiering

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.
Tabell 7. Särskild information om verksamhetsinvesteringar
Totalt
(tkr)

Ack.
utfall

2017

2018

2019

2020

2021

Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. Beräkn.

Verksamhetsinvesteringar per objekt
Antagningssystemet NyA

410 874

336 874

14 800

14 800

14 800

14 800

14 800

Summa utgifter för investeringar

410 874

336 874

14 800

14 800

14 800

14 800

14 800

410 874

336 874

14 800

14 800

14 800

14 800

14 800

410 874

336 874

14 800

14 800

14 800

14 800

14 800

410 874

336 874

14 800

14 800

14 800

14 800

14 800

410 874

336 874

14 800

14 800

14 800

14 800

14 800

Finansiering
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen)
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)
Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)
Anslag
Summa finansiering
Varav investeringar i anläggningstillgångar
Datasystem, rättigheter m.m.
Maskiner och inventarier
Fastigheter och mark
Övriga verksamhetsinvesteringar
Summa investeringar i anläggningstillgångar

Universitets- och högskolerådet har tillgång till en låneram i Riksgäldskontoret för
finansiering av anläggningstillgångar om 90 000 tkr för 2017. Myndigheten anser
att låneramen för närvarande är tillräcklig i förhållande till uppskattat
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investeringsbehov och föreslår att låneramen behålls på denna nivå även under
åren 2018-2020.
Tabell 8. Låneram i Riksgäldskontoret
2016

2017

2018

2019

2020

2021

(tkr)

Utfall

Prognos

Beräkn.

Beräkn.

Beräkn.

Beräkn.

IB lån i Riksgäldskontoret

61 852

61 979

64 424

68 841

70 384

Nyupplåning (+)

10 972

23 850

25 400

25 000

25 000

25 000

Amorteringar (-)

-10 845

-21 405

-20 983

-23 457

-23 249

-24 341

61 979

64 424

68 841

70 384

72 135

72 794

148 400

90 000

90 000

90 000

90 000

90 000

-283

-158

167

522

713

1 087

UB lån i Riksgäldskontoret
Beslutad/föreslagen låneram
Ränteutgifter

72 135

Finansiering av räntor och avskrivningar
Utgiftsområde 16 anslag 2:2
Övrig finansiering

2 041

2 203

2 261

2 457

2 588

2 660

18 765

19 044

18 889

21 522

21 374

22 768

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. Förteckning över författningar vid Universitetsoch 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 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.
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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.

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.

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).

14 (16)

DNR 1.2.1-00074-2017

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.

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.

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).
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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 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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