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Sammanfattning och förslag 
Universitets- och högskolerådet äskar att de i budgetpropositionen för år 2016 
aviserade anslagsminskningarna för budgetåret 2017 (5,8 mkr) och för budgetåret 
2018 (6,1 mkr) inte verkställs. Eftersom ärendeinströmningen till UHR:s 
bedömningsverksamhet kan förväntas fortsätta öka även under den kommande 
treårsperioden gör myndigheten bedömningen att förvaltningsanslaget behöver 
tillföras 13 mkr år 2017 samt 19,1 mkr åren 2018 och därefter (i förhållande till de 
anslagsnivåer som aviserades i budgetpropositionen för år 2016). 

Det bör göras en översyn av villkoren för anslaget 16:4:1 ap.1. De villkor som i dag styr 
användningen av anslaget innebär ett antal detaljerade begränsningar i hur medlen får 
användas, vilket försvårar en flexibel användning av anslagsmedlen och kan leda till en 
minskad effektivitet i bidragsgivningen. 

UHR föreslår att regeringen i regleringsbrevet från och med år 2017 definierar UHR:s 
högskoleprovsverksamhet som en avgiftsfinansierad verksamhet med krav på full 
kostnadstäckning i stället för att som i dag reglera att avgiftsintäkterna ska redovisas 
brutto mot anslaget 2:2 Universitets- och högskolerådet. 

UHR gör bedömningen att en digitalisering av högskoleprovet bör komma till stånd, 
bl.a. för att bättre kunna förhindra fusk vid provet. Hur detta ska finansieras kommer 
UHR att behöva återkomma till.  

UHR:s bedömning är vidare att en förändring måste komma till stånd som möjliggör att 
t.ex. utlandsmyndigheterna medverkar i genomförandet av högskoleprovet utomlands. 

UHR:s preliminära bedömning är att de aviserade anslagen för uppdraget om reell 
kompetens är tillräckliga för perioden 2016-2018 om en stabil och resurseffektiv 
samverkan mellan lärosäten och UHR kan etableras. Förslag på fortsatt finansiering av 
etablerade strukturer och organisation kommer att tas fram under arbetets gång. 

UHR:s arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande kan i förlängningen 
komma att kräva att ytterligare anslagsmedel tillförs UHR för att myndigheten ska 
kunna leva upp till de krav och förväntningar som finns från dels regeringens dels 
lärosätenas sida. 

UHR ska i april 2016 lämna ett förslag till regeringen hur en försöksverksamhet med en 
särskild valideringsinsats ska kunna påbörjas 2016 och slutföras i december 2020. 
UHR:s förslag kan komma att innebära att ytterligare behov av anslagsmedel 
identifieras. 
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UHR:s verksamhet 

Inledning 
2015 var ett år med både stora utmaningar och med stora möjligheter att utveckla 
myndighetens verksamhet. Den kommande treårsperioden kommer att innebära en 
fortsatt utveckling och förvaltning av UHR:s uppdrag men kommer också att präglas av 
nya och viktiga uppdrag. Flera av dessa nya uppdrag bär dock med sig en osäkerhet 
kring hur de kommer att utvecklas och vilka behov av ekonomiska resurser som 
kommer att finnas vilket gör att UHR kommer att behöva återkomma till 
anslagsbehovet vid ett senare tillfälle.  

En viktig och prioriterad fråga under den kommande treårsperioden är den ökade 
ärendemängden, framför allt inom bedömningsverksamheten. År 2015 ökade antalet 
bedömningsärenden med 27 procent jämfört med 2014 vilket medförde ett kraftfullt 
tryck på bedömningsverksamheten och stödfunktionerna. Ett bidragande skäl till detta 
var den fortsatta ökningen av asylsökande från Syrien. 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 och 2015 och Migrationsverkets prognos för 
2016 kräver dock ytterligare resursförstärkningar för att myndigheten ska klara av att 
hantera det ökande trycket och hålla handläggningstiderna på en acceptabel nivå. 

Fortsatt hög ärendemängd inom bedömningsverksamheten 
Som framgår av tabell 1 nedan så har antalet inkommande ansökningar om bedömning 
av utländsk utbildning ökat med 27-28 procent per år de senaste två åren. Antalet 
ärenden var i princip dubbelt så många 2015 (närmare 23 000) jämfört med 2012 (ca 
11 600).  

Tabell 1. Inkomna ansökningar till UHR om bedömning 

År 2012 2013 2014 2015 

Inkomna ansökningar till UHR om 
bedömning 

11 600 13 895 18 001 22 874 

 

Den huvudsakliga förklaringen till den kraftiga ökningen är de senaste årens 
flyktingsituation. 2012 inkom t.ex. 310 ansökningar med utbildningar från Syrien 
medan motsvarande siffra för 2015 var 7 243. 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 ett par år senare. Det finns alltså en 
fördröjningseffekt som innebär att ett högt antal asylsökande till Sverige vanligen leder 
till en motsvarande ökning av antalet bedömningsärenden ca två år senare. 

Migrationsverkets uppgifter om antalet asylsökande visar på mycket kraftiga ökningar 
under de senaste två åren. Den stora ökningen 2014 och i ännu högre grad den 
flyktingström som uppstod framförallt under senare delen av 2015 har ännu inte 
påverkat UHR:s handläggning, men kommer med all sannolikhet att göra det de 
kommande åren.  

Tabell 2. Inkomna och avgjorda asylärenden till Migrationsverket 2012-2015 
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År 2012 2013 2014 2015 

Inkomna asylansökningar 43 887 54 259 81 301 162 877 

Avgjorda asylärenden 36 526 49 870 53 503 58 802 

Källa: Migrationsverket 

Migrationsverket har i sin senaste prognos (2016-02-04) framhållit att det inte är 
möjligt att med någon säkerhet fastställa en prognos för antal asylsökande i Sverige för 
åren 2016 och 2017. Det är därför svårt att göra en prognos för hur detta kommer att 
påverka ärendeinströmningen till UHR:s bedömningsverksamhet på längre sikt.  

För de närmaste åren är dock bedömningen att en sannolikt låg estimering skulle 
innebära en ökning på ca 30 procent under 2016 och med fördröjningseffekten 
sannolikt ökningar på ungefär samma nivå för respektive år under perioden 2017-
2019. Det innebär en ökad ärendemängd på omkring 7 000-10 000 ärenden per år 
under de närmaste åren från 2015 års cirka 23 000 ärenden.  

UHR har med de senaste årens anslagsförstärkning tillsammans med effektiviseringar i 
processer och organisation hanterat uppdraget tillfredsställande. Den framtida 
prognosen baserat på faktiska siffror angående asylansökningar 2014 och 2015 kräver 
dock ytterligare resursförstärkningar för att myndigheten ska klara av sin uppgift. 

Regeringen har i budgetpropositionen för år 2016 framhållit att ”det är viktigt att 
bedömningsverksamheten ges förutsättningar att fungera väl och att väntetiden för att 
få en bedömning inte blir för lång”.

1
 Eftersom ärendeinströmningen till UHR:s 

bedömningsverksamhet kan förväntas fortsätta öka även under den kommande 
treårsperioden gör myndigheten bedömningen att förvaltningsanslaget behöver 
tillföras 13 mkr år 2017 samt 19,1 mkr åren 2018 och därefter (i förhållande till de 
anslagsnivåer som aviserades i budgetpropositionen för år 2016). 

Ytterligare potentiella behov av budgetförstärkningar för perioden kopplade till 
bedömningsverksamheten finns beroende på vad som blir resultatet av de fortsatta 
diskussionerna och besluten om UHR:s roll för bedömning av utländsk utbildning i 
relation till behöriga myndigheter och yrkeskvalifikationsdirektivet. 

Antalet anmälningar till högskolan ökar 
Även inom UHR:s antagningsverksamhet ökar antalet anmälningar till svensk 
högskoleutbildning från sökande med utländska meriter, både avseende 
anmälningsavgiftsskyldiga och -befriade.  UHR:s prognoser pekar på ett fortsatt högt 
sökandetryck från denna grupp under 2017 och 2018.  Nedan redovisas de senaste 
årens ökningar avseende sökande till internationella mastersprogram vid svenska 
universitet och högskolor.  

Tabell 3. Antal sökande till internationella mastersprogram vid svenska universitet och 
högskolor.  

År 2012 2013 2014 2015 2016 

                                                                 
1
 Prop. 2015/16:1, utgiftsområde 16, s. 244. 
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Antal 
sökande*  

31 223 32 468 38 968 43 780 63 947 

*Varav ca 2/3 är sökande med utländska meriter, för 2016 är andelen inte säkerställd.  

Detta kommer att innebära ett högt tryck på både UHR och samtliga lärosäten som ska 
handlägga de sökandes anmälningar samt också innebära ökade kostnader. UHR ser 
kontinuerligt över rutiner och processer för fortsatt hög effektivitet inom 
handläggningsområdet med bibehållen transperens och rättssäkerhet gentemot de 
sökande.  

UHR:s Sidafinansierade verksamhet på Gotland 
Som en följd av försvarsomställningen beslutade regeringen 2006 att dåvarande 
myndigheten Internationella programkontoret (IPK) skulle omlokalisera tio 
årsarbetstillfällen (varav fyra finanseriades av Sida) till Gotland. Samtidigt beslutade 
regeringen att omlokalisera ytterligare sex Sidafinansierade årsarbetstillfällen till IPK:s 
verksamhet på Gotland. Sammanlagt omfattar alltså 2006 års omlokaliseringsbeslut 16 
årsarbetstillfällen varav 10 finansieras av Sida.

2
 

Mot bakgrund av regeringens omprioriteringar av biståndsmedel har Sida aviserat en 
kraftig neddragning av bidragsmedlen till UHR år 2016. Det finns indikationer på att 
denna neddragning kvarstår 2017 och eventuellt även 2018. De sänkta nivåerna på 
bidragsmedlen kommer att direkt påverka antalet projekt, utbyten, praktikplatser och 
stipendier som UHR kan bevilja. Detta kommer sannolikt i förlängningen att leda till att 
antalet ansökningar minskar och kan medföra ett överlag minskat intresse för 
internationellt utbyte inom utbildningsområdet. 

Breddad rekrytering och breddat deltagande 
UHR genomför år 2016 på uppdrag av regeringen ett kartläggnings- och analysarbete 
av lärosätenas arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande. Slutrapporten 
ska lämnas den 1 april 2016. I uppdraget ingår också att sprida goda exempel. Det 
första tillfället att sprida goda exempel blir på UHR:s konferens Kvalitetsdrivet 20-21 
april 2016. 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. 
Redan nu ser UHR utifrån analyserna att det finns stora förväntningar från lärosätena 
på att UHR ska arbeta proaktivt och stödjande tillsammans med lärosätena med 
breddad rekrytering och breddat deltagande, bl.a. genom konferenser, seminarier, 
uppföljande studier och analyser.  Konferenserna kommer till stor utsträckning att vara 
avgiftsfinansierade men andra aktiviteter kommer att kräva egna resurser från UHR, i 
form av personal såväl som löpande kostnader. Det kan därför i förlängningen krävas 
att ytterligare anslagsmedel tillförs UHR för att myndigheten ska kunna leva upp till de 
krav och förväntningar som finns från dels regeringens dels lärosätenas sida.  

Högskoleprovet 
Högskoleprovet har fortsatt högt intresse och under 2015 var det omkring 140 000 
personer som skrev provet. Det stora intresset för högskoleprovet och trycket på 
lärosätena har föranlett UHR att genomföra en egeninitierad utredning om 
möjligheten till digitalisering av högskoleprovet. Utredningens resultat visar att en 

                                                                 
2
 Regeringsbeslut 2006-04-20: Uppdrag att lokalisera verksamhet till Gotland. 

UD2005/31444/GU och U2006/2715/IS. 
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digitalisering av provet ställer stora krav på IT-säkerhet och datautrustning samt 
uppbyggnad av en mycket stor frågebank.  Dessa delar är kostnadskrävande och under 
en utvecklingsperiod svåra att hämta in från anmälningsavgiften. 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 i ett digitaliserat högskoleprov. UHR har och kommer att vidta de åtgärder som 
är möjliga att genomföra med nuvarande regelverk men UHR ser även att en 
digitalisering av provet med möjlighet till t.ex. slumpvisa frågor som genereras vid 
provtillfällen försvårar fusket. Hur en digitalisering av högskoleprovet ska kunna 
finansieras kommer UHR att behöva återkomma till.  

Beträffande genomförandet av högskoleprovet utomlands, anser UHR att nuvarande 
modell, där anställda vid UHR fungerar som huvudprovledare vid varje provort, inte är 
resurseffektiv. UHR:s bedömning är därför att en förändring måste komma till stånd 
som möjliggör att t.ex. utlandsmyndigheterna medverkar i genomförandet. 

Avgiften för högskoleprovet regleras i högskoleförordningen (1993:100) och är sedan 
den 1 december 2014 450 kr. För 2016 erhåller lärosätena 270 kronor av avgiften för 
genomförandet av provet och UHR 180 kronor för konstruktion, rättning, 
utvecklingsarbete, provgenomförandet i utlandet med mera. Fördelningen mellan 
lärosätena och UHR beslutas årligen i regleringsbreven.  

Intäkterna disponeras av Universitets- och högskolerådet och myndigheten får 
disponera eventuella dröjsmålsräntor. Avgiftsintäkter för högskoleprovet ska redovisas 
brutto mot anslaget 2:2 Universitets- och högskolerådet, utgiftsområde 16. Eventuellt 
underskott i verksamheten får täckas via anslaget.  

I 2015 års regleringsbrev fick UHR i uppdrag att följa upp och redovisa intäkter och 
kostnader för högskoleprovet 2015. Uppdraget ska slutredovisas 10 mars 2016. Av 
såväl delredovisningen som slutredovisningen framgår att många lärosäten uppvisar 
ett underskott, medan UHR uppvisar ett överskott. 

Nuvarande finansieringsmodell leder till att UHR får överskott i tider då antalet 
anmälda är högt eftersom kostnaderna till stor del är fasta och oberoende av antalet 
anmälda, medan lärosätenas kostnader däremot varierar mer när antalet anmälda 
förändras.  När antalet anmälda är högt förbättras UHR:s anslagssparande, såvida inte 
utrymmet redan är fullt utnyttjat.   

På motsvarande sätt kommer UHR att redovisa ett underskott de år antalet anmälda är 
lågt. I tider med underskott kommer detta att behöva täckas med anslag som minskar 
anslagssparandet och dessutom kan besparingar i UHR:s kärnverksamhet bli 
nödvändiga att genomföra om inte anslagssparande finns att tillgå.   

UHR föreslår därför att regeringen i regleringsbrevet från och med år 2017 definierar 
UHR:s högskoleprovsverksamhet som en avgiftsfinansierad verksamhet med krav på 
full kostnadstäckning i stället för att i dag reglera att avgiftsintäkterna ska redovisas 
brutto mot anslaget 2:2 Universitets- och högskolerådet. 

Ärendehanteringssystemet NAIS 
UHR förvaltar i samarbete med Stockholms universitet systemet NAIS som är ett 
ärendehanteringssystem för att effektivisera det administrativa och tidigare 
personalkrävande arbetet kring ansökan och besked om särskilt pedagogiskt stöd och 
anpassningar i studiesituationen, samt uppföljning av stödverksamheten. I dagsläget 
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får Stockholms universitet anslag för viss nationell samordning av den här 
verksamheten. UHR fakturerar anslutna lärosäten för förvaltningen av NAIS, och 
Stockholms universitet för sina kostnader för kompletterande utveckling av det nyligen 
lanserade systemet. UHR och Stockholms universitet är dock eniga i att det vore en 
bättre lösning om UHR fick sina kostnader för vidare- och nyutveckling täckta direkt via 
anslag och att tilldelningen till Stockholms universitet justerades i motsvarande 
omfattning. UHR och Stockholms universitet avser att göra en framställan i detta 
ärende under 2016. 

Reell kompetens 
UHR har i regleringsbrevet för 2016 fått i uppdrag att etablera en ordning för att dels 
stödja universitet och högskolor i deras arbete med att bedöma reell kompetens, dels 
också underlätta samarbete mellan lärosätena i detta arbete så att en varaktig struktur 
kan etableras för såväl stöd i lärosätenas arbete med bedömning av reell kompetens 
som för samarbete mellan lärosäten i fråga om denna bedömning. Universitet och 
högskolor har i uppdrag att samverka med myndigheten i arbetet. Såväl statliga 
universitet och högskolor som enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda 
vissa examina ska bjudas in att delta i åtgärder inom ramen för satsningen. 

UHR:s preliminära bedömning är att de aviserade anslagen för ändamålet är tillräckliga 
för perioden 2016-2018 om en stabil och resurseffektiv samverkan mellan lärosäten 
och UHR kan etableras. Förslag på fortsatt finansiering av etablerade strukturer och 
organisation kommer att tas fram under arbetets gång. 

Särskild valideringsinsats 
UHR fick i november 2015 regeringens uppdrag att ta fram ett förslag till hur en 
försöksverksamhet med en särskild valideringsinsats inom högskolan och 
yrkeshögskolan kan utformas. Syftet är att öka tillgängligheten till validering för 
tillträde till eller tillgodoräknande av utbildning genom att göra det tydligt för den som 
efterfrågar validering vart hon eller han kan vända sig. Förslaget ska lämnas till 
regeringen i april 2016 och tanken är att försöksverksamheten ska kunna påbörjas 
2016 och slutföras i december 2020. UHR:s förslag kan komma att innebära att 
ytterligare behov av anslagsmedel identifieras. 

Ekonomi  

Översyn av villkoren för anslaget 16:4:1 ap.1. 
Det bör göras en översyn av villkoren för anslaget 16:4:1 ap.1. De villkor som i dag styr 
användningen av anslaget innebär ett antal detaljerade begränsningar i hur medlen får 
användas, vilket försvårar en flexibel användning av anslagsmedlen och kan leda till en 
minskad effektivitet i bidragsgivningen. 
 
Tabell 4. Förslag till anslag för Universitets- och högskolerådet (tkr) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Anslag  Utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. 

            

Universitets- och högskolerådet 124 989 132 533 140 936 143 495 146 108 

            

Ramanslag 16:2:2 122 889 130 283 126 186 122 645 125 258 

            



DNR 1.2.1-00044-2016 

Sida 8 (14) 
 

Befintliga anslag från andra ramanslag 2 100 2 250 1 750 1 750 1 750 

Rekrytering till EU 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 

Förvaltningspartnerskapet 200 350 350 350 350 

Bolognaexpertgruppen 150 150 150 150 150 

Vetenskap utan gränser 500 500       

            

Nya äskanden   0 13 000 19 100 19 100 

Bedömningsverksamheten     13 000 19 100 19 100 

            

            

            

Internationella program mm 82 589 82 589 82 589 82 589 82 589 

            

Ramanslag 16:4:1  81 589 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 

             

  
Summa anslag 

207 578 215 122 223 525 226 084 228 697 

 

Tabell 5. Avgifter och inkomster för förvaltning, ej anslag (tkr) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

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

  

274 554 255 200 256 000 258 000 260 000 Antagningsverksamhet och 
systemförvaltning m.m. 

  
27 895 28 000 28 700 29 400 30 200 

Högskoleprovet 

  
50 638 49 200 49 200 49 200 49 200 

Internationellt samarbete
1
 

  
Summa avgifter 

353 087 332 400 333 900 336 600 339 400 

1
 Ersättning för drift av verksamhet från Erasmus+, Sida, Nordplus, Euroguidance, 

Europass, eTwinning och Eurydike 

Tabell 6. Intäkter för stöd och bidrag (tkr) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Internationellt samarbete
1

 Utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. 

file:///C:/Users/danbac/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/4C9C29CF.xlsx%23RANGE!A38
file:///C:/Users/danbac/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/4C9C29CF.xlsx%23RANGE!_ftn1
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Bidragsmedel 

2
 

419 921 330 000 320 000 320 000 320 000 

1
 Bidragsmedel från statsbudgeten, EU, Sida, NMR 

2
 På grund av det ökade flyktingmottagandet kan bidragsmedlen från Sida komma att 

minska med upp till ca 80 miljoner kronor år 2016 och ytterligare ca 10 miljoner kronor 
år 2017. 

Investeringar och låneram  
Nedanstående tabell omfattar planerade verksamhetsinvesteringar oavsett 
finansieringsform. 

Tabell 7. Verksamhetsinvesteringar 

  År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 

(tkr) Utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. Beräkn. 

Immateriella investeringar             

Datasystem, rättigheter m.m. 26 227 23 048 16 800 16 800 16 800 16 800 

Materiella investeringar             

Maskiner, inventarier och installationer m.m.  2 643 1 000 1 000 1 000 1000 1000 

Byggnader, mark och annan fast egendom 
     

  

Övriga verksamhetsinvesteringar 248 30 0 0 0 0 

Summa verksamhetsinvesteringar 29 118 24 078 17 800 17 800 17 800 17 800 

              

Finansiering              

Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § 
kapitalförsörjningsförordningen) 29 118 24 078 17 800 17 800 17 800 17 800 

Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen) 
     

  

Finansiell leasing (2 kap. 5 § 
kapitalförsörjningsförordningen) 

     
  

Anslag (efter medgivande av regeringen) 
     

  

Summa finansiering 29 118 24 078 17 800 17 800 17 800 17 800 

 

Förutom planerade totala investeringar ska information om sammanlagda 
verksamhetsinvesteringar, som på objektsnivå överstiger 20 miljoner kronor, också 
lämnas. För universitets- och högskolerådet innebär detta att särskild information ska 
lämnas om antagningssystemet NyA. 

Tabell 8. Särskild information om verksamhetsinvesteringar 

  Totalt Ack.  År 2016 År 2017 År 2018 År 2019 År 2020- 

(tkr)   utfall Progn. Beräkn. Beräkn. Beräkn. Beräkn. 

Verksamhetsinvesteringar per objekt                

Antagningssystemet NyA 396 179 322 179 14 800 14 800 14 800 14 800 14 800 

  
      

  

Summa utgifter för investeringar 396 179 322 179 14 800 14 800 14 800 14 800 14 800 

file:///C:/Users/danbac/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/4C9C29CF.xlsx%23RANGE!A10
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Finansiering               

Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § 
kapitalförsörjningsförordningen) 396 179 322 179 14 800 14 800 14 800 14 800 14 800 
Bidrag (2 kap. 3 § 
kapitalförsörjningsförordningen) 

      
  

Finansiell leasing (2 kap. 5 § 
kapitalförsörjningsförordningen) 

      
  

Anslag 
      

  

Summa finansiering 396 179 322 179 14 800 14 800 14 800 14 800 14 800 

                

Varav investeringar i anläggningstillgångar               

Datasystem, rättigheter m.m. 393 179 322 179 14 800 14 800 14 800 14 800 14 800 

Maskiner och inventarier 
      

  

Fastigheter och mark 
      

  

Övriga verksamhetsinvesteringar 
      

  

Summa investeringar i anläggningstillgångar 396 179 322 179 14 800 14 800 14 800 14 800 14 800 

 

Universitets- och högskolerådet har tillgång till en låneram i Riksgäldskontoret för 
finansiering av anläggningstillgångar om 148 400 tkr för 2016. Myndigheten anser att 
låneramen är väl avvägd i förhållande till uppskattat investeringsbehov och föreslår att 
låneramen behålls på denna nivå även under åren 2017-2019.  
 
Tabell 9. Låneram i Riksgäldskontoret 

  År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 

(tkr) Utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. Beräkn. 

IB lån i Riksgäldskontoret  73 204 61 852 68 020 67 784 68 978 71 640 

Nyupplåning (+) 36 223 24 078 17 800 17 800 17 800 17 800 

Amorteringar (-) -47 576 -17 909 -18 036 -16 605 -15 139 -15 339 

UB lån i Riksgäldskontoret 61 852 68 020 67 784 68 978 71 640 74 101 

              

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

              

Ränteutgifter 744 190 340 513 703 1 093 

              

Finansiering av räntor och avskrivningar         

Utgiftsområde 16 anslag 2:2  5 088 4 674 5 007 4 673 4 496 4 163 

Övrig finansiering  33 046 14 083 13 809 14 352 14 542 14 932 

 

Anslagskredit på ramanslag 

Universitets- och högskolerådet föreslår att myndigheten får disponera en 
anslagskredit uppgående till tre procent av ramanslaget. 
 



DNR 1.2.1-00044-2016 

Sida 11 (14) 
 

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 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.  

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter 
(UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet samt urval (UHRFS 
2014:1) 

Bemyndigande: 7 kap. 5, 13, 18, 19 §§ och bilaga 3 högskoleförordningen (1993:100). 

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter 
(UHRFS 2013:2) om områdesbehörigheter (UHRFS 2014:2) 

Bemyndigande: 7 kap. 9 a och 10 a §§ högskoleförordningen (1993:100) samt 5 kap. 2 
b och 2 c §§ förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet. 

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter 
(UHRFS 2013:6) om översättning till engelska av svenska examina 
(UHRFS 2014:3) 

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

Föreskrifter om ändring i Universitets- och UHRFS högskolerådets 
föreskrifter (UHRFS 2013:9) om bilagan till examensbevis (UHRFS 
2014:4) 

Bemyndigande: 6 kap. 10 a § högskoleförordningen (1993:100). 

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



DNR 1.2.1-00044-2016 

Sida 14 (14) 
 

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. 

 


