
 

 

 

 

 

2015-10-01    Dnr 2015:1677 

Hur ska följande förändringars påverkan på anslagen inom utgiftsområde 15 

bokföras i Riksbudget? 

- Avvisning i sin helhet av utbildningskontraktet.  

- Avvisning i sin helhet av traineejobb. 

- Avvisning av hela anslag UO16 1:13 med undantag för den del som från 2017 

ska finansiera rätt till gymnasial vuxenutbildning. Undantag för rätt till komvux 

även 2016 . Anslaget 1:13 ska slopas i sin helhet även de medel som inte är 

ökningar i årets BP 

- Avvisning av de 2000+1000 platser på folkhögskolan inom allmän och särskilt  

kurs som redovisas på sid 193 UO16 BP16 

 

Men anledning av att frågeställningens förändringar inte endast är avvisande av 

förslag som regeringen presenterat i Vårändringsbudget eller Budgetproposition 

samt att det är svårt att följa redovisningen i Budgetpropositionen redovisas här 

uppgifter som är en uppskattning av effekterna. 

Enligt uppgift från Utbildningsdepartementet ingår medel för utbildningsplatser 

inom reformerna utbildningskontraktet och Traineejobb i anslaget 1:13 på 

utgiftsområde 16. Ett avvisande av hela anslaget innebär således att både dessa 

reformer avvisas i denna del. Därmed kan beloppen på anslaget användas för att 

beräkna hur mycket studiemedel mm som inte kommer att tas i anspråk om 

anslaget slopas.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Redovisning i Riksbudget av effekterna på UO15 om anslaget 1:13 

Statligt stöd till vuxenutbildning på UO 16 slopas samt om förslaget på 

ytterligare 3000 platser på Folkhögskolor avvisas, miljoner kronor.  

 2016 2017 2018 2019 

Blad Utg.     

Utgiftsområden och anslag     

UO 15, 1:2 Studiemedel (slopat UO16 1:13) -1 400 -1 200 -1 200 -1 200 

UO 15, 1:3 Avsättning för kreditf (dito) -105 -90 -90 -90 

UO 15, 1:4 Statens utg för studiem räntor (dito) -6 -5 -5 -5 

UO 15, 1:2 Studiemedel (fhs) -140 -150 -150 -150 

UO 15, 1:3 Avsättning för kreditf (dito) -11 -11 -11 -12 

UO 15, 1:4 Statens utg för studiem räntor (dito) -1 -1 -1 -1 

 


