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Sammanfattning och förslag
Högskoleprovet går idag med ett kraftigt ekonomiskt underskott. Ett skäl till det är
det minskande antalet anmälda vilket innebär väsentligt lägre intäkter för UHR.
Myndigheten konstaterar vidare, att ska de kraftiga åtgärderna mot fusk på
högskoleprovet fortsätta, behöver finansieringen av provet ses över eftersom
myndighetens andel på 180 kr/anmälan inte kan täcka kostnaderna för utveckling
och genomförande av motåtgärder. UHR föreslår därför att myndighetens
ramanslag ökas med 10 mkr per år den kommande treårsperioden för att täcka
underskottet. Idag belastar underskottet även andra kärnverksamheter på UHR.
UHR har under 2019 av kostnadsskäl tvingats reducera antalet orter i utlandet där
högskoleprovet genomförs till fem mot tidigare sju. För att kunna upprätthålla
provverksamheten utomlands och eventuellt återgå till tidigare fler provorter
behöver finansieringen för provet i utlandet ses över.
UHR bedömer att kostnaderna för en eventuell digitalisering av högskoleprovet
inte kan finansieras av anmälningsavgiften för högskoleprovet. UHR avser att i en
särskild skrivelse till regeringen redovisa resultaten av det pilotprojekt som nu
genomförs och de bedömda kostnaderna för en eventuell digitalisering av
högskoleprovet.
UHR föreslår att den tillfälliga fördelningen av administrationsmedlen för
Erasmus+ mellan UHR och MUCF återgår till den ursprungliga fördelningen för det
sista året av innevarande programperiod. En sådan återgång skulle ge UHR balans
mellan administrations- och bidragsmedlen.
För att alla skolor ska ha samma ekonomiska förutsättningar att söka till
programmet Atlas partnerskap föreslår UHR att förordningen (2000:523) om
statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans område ändras så
att villkoret om medfinansiering på minst motsvarande belopp tas bort.
UHR föreslår att den programverksamhet som Sida finansierar från utgiftsområde
7 Internationellt bistånd i fortsättningen finansieras från regeringen direkt till UHR
i regleringsbrev.
UHR föreslår en resursförstärkning på 5 miljoner kronor per år för att hantera
samtliga uppdrag som är kopplade till yrkeskvalifikationsdirektivet. Det inkluderar
de delar som idag förväntas täckas av avgifter från behöriga myndigheter. Med
denna resursförstärkning skulle förfarandet med avgiftsuttag upphöra. Det skulle
säkerställa kvaliteten i verksamheten och ge UHR förutsättningar att vara ett
fullgott expertstöd till behöriga myndigheter.
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UHR:s verksamhet
Inledning
UHR är en expertmyndighet med fem huvudsakliga ansvarsområden. Inom ramen
för uppdraget samverkar UHR med många andra myndigheter och organisationer
nationellt och internationellt och gentemot hela utbildningskedjan.
UHR:s fem huvudsakliga ansvarsområden:
 Information inför högskolestudier, ansvar för högskoleprovet, ta fram
regelverk och samordna antagningen till högskolan.
 Utveckla och förvalta IT-system och e-tjänster åt utbildningssektorn.
 Förmedla internationella utbyten och kompetensutveckling för hela
utbildningskedjan.
 Bedöma utländska utbildningar.
 Främjande uppgifter och analyser av frågor inom UHR:s ansvarsområde.
I det följande beskrivs UHR:s behov avseende högskoleprovet, den internationella
verksamheten och arbetet med yrkeskvalifikationsdirektivet.

Högskoleprovet
Högskoleprovets ekonomi
Högskoleprovet har stor betydelse för antagningen till högre utbildning och år
2018 skrevs provet av drygt 101 000 personer. Antalet anmälningar har dock gått
ned under ett antal år. Till vårprovet 2015 var 88 193 skrivande anmälda medan
det till vårprovet år 2019 endast var 67 590 anmälda. Nedgången innebär
minskade intäkter för högskoleprovet. Anmälningsavgiften höjdes till 450 kronor
inför vårprovet 2015 efter att ha varit 350 kronor under många år. UHR:s
underskott för provhanteringen låg 2018 på 5,5 miljoner kronor och prognosen för
2019 är 7,7 miljoner kronor.
Anmälningsavgiften på 450 kronor fördelas mellan UHR och de provanordnande
lärosätena i enlighet med regeringens beslut. UHR:s andel av den avgift som
provskrivarna betalar är 180 kronor per anmälan som används till provutveckling,
tryckkostnader, portokostnader, rättning och normering av provet och till
provgenomförandet i utlandet. UHR har vid två tillfällen (mars 2016 och mars
2018), redovisat samtliga kostnader för högskoleprovet till regeringen, dels UHR:s
kostnader för provframtagandet och efterföljande hantering, dels
provanordnarnas kostnader för provgenomförande. De två hittills gjorda
redovisningarna till regeringen visar att högskoleprovets anmälningsavgift inte
täcker kostnaderna. Intäkterna har sjunkit på grund av färre skrivande samtidigt
som kostnaderna ökat, till stor del med anledning av insatser för att motverka
fusk.
Samtidigt med minskat antal anmälningar och minskade intäkter har UHR fått
ökade kostnader för att motverka fusk. Detta arbete, som inleddes hösten 2015,
och som har inneburit högre kostnader för utredningar och statistiska analyser av
provresultat, framtagande av olika versioner av provet vid olika provomgångar
samt ökade personalkostnader för stöd till polis och åklagare och för rättning av
provet för att fastställa provresultaten för enskilda provdeltagare. För att kunna
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fortsätta med de kraftiga åtgärderna mot fusk på högskoleprovet behöver
finansieringen av provet ses över.
En lösning skulle kunna vara att ha högskoleprovet som eget resultatområde vilket
skulle innebära att nuvarande års underskott senare kan kompenseras med
överskott. Det är emellertid svårt att förutsäga när antalet anmälningar har ökat
tillräckligt mycket för att intäkterna ska bära kostnaderna. Senast det inträffade
var 2014 och 2015.
UHR föreslår att myndighetens ramanslag ökas med 10 miljoner kronor per år den
kommande treårsperioden för att täcka det kraftiga underskottet för
högskoleprovet. Riksrevisionen anser att underskottet ska täckas av anslagsmedel
vilket påverkar andra delar av UHR:s kärnverksamhet.
Högskoleprovet i utlandet
UHR genomför högskoleprovet i utlandet och vid Stiftelsen Högskolan i Jönköping.
De stora provorterna är Mariehamn och London med runt 120–150 deltagare per
provtillfälle och provort. De övriga orterna har mellan 10 till som mest 60
provdeltagare per provtillfälle. Anmälningsavgiften på 450 kronor tillfaller UHR och
ska täcka kostnaderna för provet, i form av lokalhyra, provledare och
huvudprovledare, försändelser via DHL till och från provorterna utöver
provutvecklingen, rättning, etc.
Genomförandet av högskoleprovet utomlands går med underskott. Antalet orter i
utlandet där högskoleprovet genomförs reduceras därför år 2019 från sju till fem
provorter; London, Mariehamn, Bryssel, Nairobi och Madrid. För att kunna
upprätthålla provverksamheten utomlands behöver finansieringen för provet i
utlandet ses över.
Digitalisering av högskoleprovet
UHR utreder för närvarande möjligheten till digitalisering av högskoleprovet. En
digital provmiljö ställer andra krav vid provgenomförandet eftersom provet
troligen även framöver kommer att genomföras vid några få provtillfällen med
många provdeltagare per provort. UHR bedömer att ett eventuellt införande av ett
digitalt högskoleprov måste testas i mindre skala innan det införs fullt ut.
UHR bedömer att kostnaderna för en eventuell digitalisering av högskoleprovet
inte kan finansieras av anmälningsavgiften för högskoleprovet utan att det krävs
särskild finansiering. UHR avser att under 2019 i en särskild skrivelse till regeringen
redovisa resultaten av utredningen samt de bedömda kostnaderna för eventuell
digitalisering av högskoleprovet.

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
årligen nationellt. År 2014 när programmet startade beslutade regeringen att
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fördelningen skulle vara 83 procent för UHR och 17 procent för MUCF. År 2017
förändrades denna fördelning till 77 procent för UHR respektive 23 procent för
MUCF då extra medel för administrationsbidrag tillfördes detta år för att täcka
extra kostnader, bland annat för det nya initiativet i programmet Europeiska
solidaritetskåren som MUCF fick i uppgift att hantera. För 2018 utgick UHR från att
fördelningen av administrationsbidraget skulle återställas till den ursprungliga
fördelningen då de extramedel som tillfördes 2017 var av tillfällig karaktär för att
täcka särskilda kostnader det året. Istället minskade UHR:s andel till 75 procent
och MUCF:s andel ökade till 25 procent.
Bidragsmedlen som respektive myndighet ska hantera har under programperioden
ökat kraftigt. Framförallt gäller det utbildningsdelen som UHR hanterar. Det har
gjort att utbildningsdelens andel av programmet har ökat. För 2019 är
fördelningen av bidragsmedlen ca 92 procent för utbildningsdelen och ca 8
procent för ungdomsdelen.
En särskilt stor utmaning är att öka studentmobiliteten vilket även framhålls som
prioriterat i Internationaliseringsutredningen. Den kraftiga ökningen av
bidragsmedlen avseende de programdelar UHR administrerar innebär, förutom
ökad administration, att myndigheten behöver öka insatserna för att få fler
svenska studenter att ta del av dessa möjligheter. Dessutom har det under de
senaste åren blivit en utmaning även inom yrkesutbildning och skola att få
tillräckligt stort intresse för att söka och delta i programmet. Detta kräver
betydande insatser från UHR för att öka deltagandet i programmet bland svenska
lärare, skolledare och elever/studenter inom yrkesutbildning. Om inte UHR tillförs
en större andel av administrationsbidraget ökar risken att bidragsmedlen inte
kommer att kunna fördelas och därmed att personal och elever/studenter inom
svensk utbildning går miste om de möjligheter som programmet ger.
UHR föreslår därför en återgång till den ursprungliga fördelningen av
administrationsmedlen mellan UHR och MUCF för sista året av innevarande
programperiod.
Dessutom bör fördelningen av administrationsmedlen för den nya
programperioden fastställas i god tid innan det nya programmet implementeras
2021. Fördelningen bör utgå från fördelningen av bidragsmedel mellan de olika
delarna av programmet.
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. Universitets- och
högskolerådet beslutar även om eventuella villkor som ska gälla för stipendiet eller
bidraget enligt förordningen (2000:523) om statsbidrag för att främja
internationella kontakter inom skolans område.
I enlighet med ovan nämnda förordning lämnas statsbidrag för två olika typer av
insatser:
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Stipendier för att främja lärares 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. Detta är alltså ett betydligt högre krav på medfinansiering i
det nationella Atlasprogrammet än i Nordplus och Erasmus+. UHR noterar också
att skolorna visar större intresse för Atlas planering och Atlas konferens jämfört
med Atlas partnerskap.
UHR bedömer att villkoret om medfinansiering på minst motsvarande belopp är
avgörande för skolhuvudmäns möjlighet att delta i Atlas partnerskap. UHR har inte
kunnat fördela alla tillgängliga medel inom Atlas partnerskap de senaste
omgångarna, 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.
Ändrad styrning av biståndsmedel till UHR:s programverksamhet
UHR administrerar på uppdrag av regeringen ett flertal stipendie- och
utbytesprogram samt även verksamheten Den Globala Skolan. Enligt beslut av
regeringen ska verksamheten vara förlagd till Gotland och finansieras av Sida. De
medel som Sida finansierar kommer från utgiftsområde 7 Internationellt bistånd,
anslaget 1:1 Biståndsverksamhet, anslagsposterna Kapacitetsutveckling och
utbyten samt Informations- och kommunikationsverksamhet.
Som ett led i uppdraget att ta fram underlag till strategi för kapacitetsutveckling
som stödjer hållbar utveckling och genomförande av Agenda 2030, samt utveckling
och breddning av den svenska resursbasen 2018–2022 har Sida fört dialog med
UHR. I underlaget till den nya strategin föreslår både Sida och UHR att ett
alternativ är att programverksamheten ska finansieras från regeringen direkt till
UHR i regleringsbrev.1

Yrkeskvalifikationsdirektivet
Genomförandet av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet innebar att
UHR fick en rad nya uppgifter och utökade ansvarsområden. Bland annat finns
numera rollerna som nationell samordnare, rådgivningscentrum och behörig
myndighet för bergsguider samt kanslifunktionen för rådet för reglerade yrken
inom myndigheten. Vidare har en rad därtill hörande uppgifter tillkommit, som
1

Sidas ärendenummer 18/000263. Regeringens dnr UD2017/17522/IU.
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administrationen av det europeiska yrkeskortet och varningssystemet som syftar
till att varna behöriga myndigheter i medlemsländerna för yrkesutövare som
förbjudits att utöva yrkesverksamhet.
Enligt det nya regelverket ska de övriga 16 behöriga myndigheterna i ärenden som
rör erkännande av yrkeskvalifikationer enligt den generella ordningen inhämta
yttranden från UHR avseende sökandes utbildningskvalifikationer, om det inte är
obehövligt. Myndigheterna ska ersätta UHR för kostnaderna att lämna yttranden,
vilket har medfört svårigheter för UHR. Dels varierar antalet ärenden över tid vilket
gör det svårt att finansiera den kompetens som UHR behöver, dels har UHR
noterat en viss svårighet att teckna överenskommelser med behöriga
myndigheter. UHR bedömer därför att detta uppdrag inte bör finansieras av
avgifter utan genom anslag.
UHR föreslår en resursförstärkning på 5 miljoner kronor per år för att hantera
samtliga uppdrag som är kopplade till yrkeskvalifikationsdirektivet. Det inkluderar
de delar som idag förväntas täckas av avgifter från behöriga myndigheter. Med
denna resursförstärkning skulle förfarandet med avgiftsuttag upphöra. Det skulle
säkerställa kvaliteten i verksamheten och ge UHR förutsättningar att vara ett
fullgott expertstöd till behöriga myndigheter.

Lokaler
Enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska
myndigheter lämna uppgifter om förväntade förändringar i sitt behov av lokaler.
Den 31 augusti 2017 beslutade regeringen att UHR ska lokalisera 15 tjänster till
Visby. UHR:s verksamhet i Visby utökades därmed och ytterligare lokaler krävs.
Under första halvåret 2019 kommer UHR att samla all verksamhet i Visby i nya,
större lokaler där möjlighet till viss samordning finns med Riksantikvarieämbetet
och Polisen.
UHR har tecknat avtal på nya lokaler i Stockholm. Hyresvärden är dock densamma.
Under 2020 kommer kontoret att flytta till Solna strand. Fram till dess är UHR kvar
i befintliga lokaler på Wallingatan i Stockholm.
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Författningsändringar som kan behöva genomföras
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:

Behovet av ytterligare reglering av den nationella betygsdatabasen Beda
UHR ansvarar för den nationella databasen för gymnasiebetyg, Beda. Ursprunget
till Beda är ett uppdrag som den föregående myndigheten Verket för
högskoleservice fick i regleringsbrevet för år 1997. UHR tog över ansvaret för Beda
då myndigheten inrättades 2013. I Beda registreras gymnasiebetyg som används
för att styrka meriter vid antagning till högskolestudier. Beda är därmed en helt
nödvändig förutsättning för att UHR ska kunna fullgöra instruktionsuppdraget (2 §
2) att ansvara för ett samordnat antagningsförfarande till högskolan.
UHR redovisade i december 2018 (dnr 00845-2018) en förstudie om de juridiska
förutsättningarna för en utbyggnad av databasen Beda i enlighet med det förslag
som Skolverket tidigare lämnat till regeringen. UHR menar att Bedas föreslagna
omfattning, innehåll och tillgänglighet sammantaget talar för en särreglering av
personuppgiftsbehandlingen i Beda. UHR bedömer att särregleringen kan hållas
relativt enkel och lämnas i förordningsform (jfr t.ex. prop. 2017/18:218 s. 33).
Eventuellt kan detta ske genom ett nytt kapitel i förordningen (1993:1153) om
redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor. En särreglering skulle i
så fall ersätta den befintliga uppgiften i UHR:s myndighetsinstruktion.
UHR bedömer att den hittillsvarande statistiksekretessen inte kommer att vara
tillämplig om Beda ges ett bredare användningsområde. Hos betygsutfärdaren är
det främst sekretessen i 23 kap. 2 § tredje stycket OSL som kan aktualiseras
beträffande uppgifter som tas in i ett betyg. Enligt denna bestämmelse gäller
sekretess i utbildningsverksamheten ”för uppgift om en enskilds identitet, adress
och andra liknande uppgifter om en enskilds personliga förhållanden, om det av
särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne
lider men om uppgiften röjs”. Sekretessen är främst tänkt att användas vid befarad
personförföljelse och andra former av trakasserier. Det torde krävas indikation på
risk för sådan förföljelse för att sekretess ska gälla.
Då reglerna om överföring av sekretess i 11 kap. OSL inte blir tillämpliga på
uppgifter som lämnas till UHR bör det finnas en bestämmelse om primär sekretess
i UHR:s verksamhet. I 23 kap. 5 § andra stycket OSL finns en bestämmelse om
sekretesskydd i UHR:s ”verksamhet som avser biträde vid antagning av studenter”
som ger samma sekretesskydd som bestämmelsen i 23 kap. 2 § tredje stycket.
Enligt UHR:s mening bör denna bestämmelse göras generellt tillämplig i UHR:s
verksamhet att driva Beda.
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Förordning (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och
högskolor
Utbildningsdatautredningen har i sitt betänkande (SOU 2017:49) framhållit att det
finns ”ett behov av en omfattande översyn” av förordningen (1993:1153) om
redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor. Utredningen skriver
vidare att ”bestämmelserna i många fall inte motsvarar de verkliga förhållandena”
och att de i flera fall inte följer modern lagstiftningsteknik och systematik.
Utredningen ifrågasätter också om det är ”relevant att med så hög detaljeringsnivå
ange exakt vilka uppgifter som lärosätena och UHR får behandla och hur
behandlingen ska ske”. Sammantaget framhåller utredningen att förordningens
utformning med tiden kommit att skapa oklarheter och tillämpningssvårigheter
och det behövs därför en allmän översyn för att skapa ett tydligare och mer
rättssäkert stöd för UHR:s och lärosätenas behandling av personuppgifter.
UHR instämmer i utredningens analys och slutsatser och vill med detta påtala att
det är angeläget att en översyn kommer till stånd inom en snar framtid.
UHR har, med stöd av 3 § i myndighetens instruktion, kommit överens med
Rekryteringsmyndigheten, Polismyndigheten och Statens skolverk om att bistå i
vissa antagningsförfaranden. UHR avser därför att överföra nödvändiga
personuppgifter från antagningsregistret på medium för automatiserad
behandling. UHR behöver för detta ändamål en rättslig grund i förordningen
(1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor.
UHR hemställer därför om att regeringen lägger till tre nya punkter (7–9) i 4 kap. 4
§ ovannämnda förordning enligt följande:
7. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, om uppgifterna behövs för att
myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet som anges 1 och 3 §§
förordningen (2010:1472) med instruktion för Totalförsvarets
rekryteringsmyndighet,
8. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, om uppgifterna behövs för att
myndigheten ska kunna fullgöra den verksamhet som anges i 1 § förordningen
(2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor, och
9. Statens skolverk, om uppgifterna behövs för att myndigheten ska kunna fullgöra
den uppdragsutbildning som anges i förordningen (2007:223) om
uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan
personal.
UHR ser även ett behov av en ändring av 3 kap. 2 och 3 §§ förordningen
(1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor. Syftet
är skapa bättre förutsättningar för SCB:s individundersökningar gällande officiell
statistik. UHR:s och SCB:s bedömning är att 3 kap. 2 § andra stycket kan
kompletteras och ges följande lydelse ”Registret får användas också för forskning
samt för att för SCB:s produktion av statistik ta kontakt med registrerade
personer”, samt att 3 kap. 3 § punkt 1 bör ges följande lydelse:
”identitetsuppgifter och kontaktuppgifter”.
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Förordning (2000:523) om statsbidrag för att främja internationella kontakter
inom skolans område.
UHR föreslår att 2 § 3 tredje stycket, som nu lyder ”Bidrag enligt första stycket 2
får lämnas med högst ett belopp som motsvarar vad huvudmannen själv avser att
bidra med”, stryks i sin helhet. Skälen för detta framgår ovan under rubriken ”UHR
vill förbättra skolhuvudmännens förutsättningar att delta i programmet Atlas”.
Förslag till författningsändringar med anledning av fusk på högskoleprovet
UHR har i skrivelse till regeringen den 7 februari 2017 (dnr 1.1.1-00075-2017)
lämnat förslag till lag om kroppsvisitation vid högskoleprov och till en ny paragraf i
offentlighets- och sekretesslagen som skulle innebära sekretess för uppgift i
anmälan om fusk på högskoleprovet om en enskilds identitet, adress och andra
liknande uppgifter om en enskilds personliga förhållanden om det kan antas att
fara uppkommer för att den som har lämnat anmälan eller någon närstående till
denne utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs.
Dessa frågor utreds nu av utredningen om fusk vid högskoleprovet (U 2018:07)
som ska redovisa uppdraget senast den 31 maj 2019. UHR ser fram mot
utredningens förslag och bedömer i nuläget att behovet av dessa
författningsändringar kvarstår.
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Ekonomi
Tabell 1. Förslag till finansiering för Universitets- och högskolerådet (tkr)
UHR föreslår följande finansiering för åren 2020 - 2022 i 2018 års prisnivå.

Räntekontokredit
Räntekontokrediten föreslås vara oförändrad (31 000 tkr) för budgetåren 2020 2022.
Anslagskredit
Anslagskrediten föreslås för budgetåren 2020 - 2022 fortsätta uppgå till 3 procent
av anslagens storlek.
Anslagssparande
Anslagssparandet för budgetåren 2020 - 2022 föreslås uppgå till 3 procent.
Finansiering tkr

2018
Utfall

2019
Prognos

2020
Beräknat

2021
Beräkat

2022
Beräknat

Uni vers i tets - och högs kol erå det
Universitetsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

306 801

310 567

316 438

316 611

321 535

2:2 Ra ma ns l a g¹

178 075

198 920

201 301

202 284

206 881

0
0
0

10 000
0
10 000

15 000
5 000
10 000

15 000
5 000
10 000

15 000
5 000
10 000

43 272
29 803
11 707
1 762

14 641
755
11 861
2 025

13 070
0
0
0

12 202
0
0
0

12 446
0
0
0

399

417

417

417

417

78 689

81 589

81 589

81 589

81 589

3 859
1 945
1 914

4 000
2 000
2 000

4 061
2 030
2 031

4 119
2 059
2 060

4 202
2 101
2 101

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 507

0

0

0

0

Äskanden
Yrkeskvalitetsdirektivet (YKD)
Högskoleprovet allmänt
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor (ramanslag)
Bedömning av reell kompetens
Validering yrkeslärarutbildning
Kulturskolekliv
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet (Ramanslag)
Särskilt bidrag del till Universitet- och högskolerådet (stipendier Collage of Europe)
4:1 Interna tionel l a progra m (Ra ma ns l a g)²
Utgi fts områ de 1 Ri kets s tyrel s e
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information
Informationsinsatser avseende rekrytering till EU
Informationsinsatser om EU-samarbetet (EU-utb för lärare och skolledare)
Anslag från andra myndigheter (kammarkollegiet)
2:64 Sä rs ki l da utgi fter i nom uni vers i tet och högs kol or (ra ma ns l a g)
As em-Duo
Föl ja upp förs öks verks a mhet med kra v på l ä mpl i ghet vi d til l trä de til l l ä ra r- och
förs kol el ä ra rutbi l dni nga r

¹ Av anslagsposten from 2019 avser 20 000 tkr medel för att stärka arbetet med
validering av nyanländas kompetens.
² Internationaliseringsutredningens förslag enligt slutbetänkande Ökad attraktionskraft
för kunskapsnationen Sverige (SOU 2018:78) har inte beaktats.
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Tabell 2. Avgifter och inkomster för förvaltning (tkr)
Avgifter och övriga inkomster
Antagnings verks amhet och s ys temförvaltning m.m.
Högs koleprovet ³
Internationellt s amarbete ⁴

2018
2019
2020
2021
2022
Utfall
Prognos
Beräknat
Beräknat
Beräknat
198 421
202 300
202 300
202 300
202 300
24 637
23 000
24 000
25 000
25 000
52 934
60 000
60 000
60 000
60 000
Summa avgifter
275 992
285 300
286 300
287 300
287 300

³ Ersättning för drift av verksamhet från EU-kommissionen för Erasmus+,
Euroguidance, Europass, eTwinning, EPALE, Eurydike, Eurostudent, Eqvet, Fraudoc
samt från Nordiska ministerrådet och Sida.
⁴ Avgift avseende Högskoleprovet 2018 är 24 109 tkr varav 1 200 tkr avser intäkter
Högskoleprovet i utlandet 2013 - 2017.

Tabell 3. Bidrag (tkr)
2018
2019
2020
2021
2022
Utfall
Prognos
Beräknat
Beräknat
Beräknat
397 215
500 000
550 000
550 000
550 000

Internationellt samarbete
Bidragsmedel ⁵

⁵ Bidragsmedel från EU-kommissionen (beslut tom år 2021), Sida och Nordiska
ministerrådet

Tabell 4. Bemyndiganden (tkr)
UHR föreslår att fördelningen av bemyndigande över åren är indikativa.
Beställningsbemyndiganden
Utgiftsområde 16 utbildning och universitetsforskning
Ingående åtagande
+ Nya åtaganden
- Infriande åtaganden
Utestående åtaganden vid årets slut
Tilldelat/föreslagen bemyndiganderam
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2018
Utfall

2019
Prognos

60 276

2020
Beräkning

2021
2022
Beräkning Beräkning

62 586

30 138

30 138
-

30 138
-

60 275

62 586

30 138

30 138

30 138

153 000

153 000

153 000

153 000

153 000

0
-1
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Investeringar och låneram
Nedanstående tabell omfattar planerade verksamhetsinvesteringar oavsett
finansieringsform.
Tabell 5. Verksamhetsinvesteringar
2018
Utfall

(tkr)
Immateriella investeringar
Datasystem, rättigheter m.m.
Materiella investeringar
Maskiner, inventarier och installationer m.m.
Byggnader, mark och annan fast egendom
Övriga verksamhetsinvesteringar
Summa verksamhetsinvesteringar
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

2019
Prognos

2020
Beräkn.

2021
Beräkn.

2022
Beräkn.

19 502

12 800

14 800

16 800

16 800

923

1 000

1 000

1 000

1 000

20 425

2 050
15 850

4 200
20 000

1 000
18 800

1 000
18 800

20 425

15 850

20 000

18 800

18 800

20 425

15 850

20 000

18 800

18 800

Förutom planerade totala investeringar ska information om sammanlagda
verksamhetsinvesteringar, som på objektsnivå överstiger 20 000 tkr, också lämnas.
För Universitets- och högskolerådet innebär detta att särskild information ska
lämnas om antagningssystemet NyA, se tabell 6.
Tabell 6. Särskild information om verksamhetsinvesteringar
Totalt
(tkr)
Verksamhetsinvesteringar per objekt
Antagningssystemet NyA, samt övriga system och webbtjänster
Summa utgifter för investeringar
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
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Ack.
utfall

2018
Utfall

2019
Prognos

2020
Beräkn.

2021
Beräkn.

2022
Beräkn.

463 029
463 029

391 829
391 829

10 000
10 000

12 800
12 800

14 800
14 800

16 800
16 800

16 800
16 800

463 029

391 829

10 000

12 800

14 800

16 800

16 800

463 029

391 829

10 000

12 800

14 800

16 800

16 800

463 029

391 829

10 000

12 800

14 800

16 800

16 800

463 029

391 829

10 000

12 800

14 800

16 800

16 800
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Låneram
Låneramen föreslås för budgetåren 2020 - 2022 uppgå till 90 000 tkr, se tabell 7.
Tabell 7. Låneram i Riksgäldskontoret

(tkr)
IB lån i Riksgäldskontoret
Nyupplåning (+)
Amorteringar (-)
UB lån i Riksgäldskontoret
Beslutad/föreslagen låneram
Ränteutgifter
Finansiering av räntor och avskrivningar
Utgiftsområde 16 anslag 2:2
Övrig finansiering
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2018
2019
Utfall
Prognos
64 120
61 394
17 809
15 850
-20 535 -15 500
61 394
61 744

2020
2021
Beräkn.
Beräkn.
61 744
65 444
20 000
18 800
-16 300 -16 800
65 444
67 444

2022
Beräkn.
67 444
18 800
-17 200
69 044

90 000

90 000

90 000

90 000

90 000

-314

0

200

400

600

3 461
19 553

3 000
17 000

3 500
18 000

3 500
18 500

3 500
19 000
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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
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.
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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).

16 (19)

DNR 1.2.1-00084-2019

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).

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.

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter
(UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval (UHRFS
2018:4)
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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 yrkesexamen (UHRFS
2018:3)
Bemyndigande: 4 § förordningen (2010:2021) om tillträde till utbildning som leder
till yrkeslärarexamen.

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter
(UHRFS 2013:8) 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 2013:2) 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.
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