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Kapitel 10 Budgetförslag
Sid. 209, anslag 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk
verksamhet.
Höger spalt, tredje stycket är felaktig. Där anges att det från anslaget
överfördes 9 4000 000 kronor för 2013 till anslaget 1:1
Kommunalekonomisk utjämning för att kompensera för de ekonomiska
konsekvenser som förslaget i propositionen En gymnasiesärskola med
hög kvalitet (prop. 2011/12:50, bet. 2011/12:UbU9, rskr. 2011/12:141)
får i form av ökade utgifter för kommunsektorn för bl.a.
inackorderingsstöd, skolskjuts, elevassistans och administration. I stället
ska det anges att överföringen var 9 400 000 kronor.
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och att det under utgiftsområde 15 Studiestöd
uppförda anslaget 1:1 Studiehjälp ökas med motsvarande belopp. Nämnda anslag beräknas
minskas respektive ökas med 73 100 000 kronor
2015, 89 100 000 kronor 2016 och 100 100 000
kronor årligen därefter. Vidare föreslår
regeringen att anslaget minskas med 4 100 000
kronor 2014 och att det under utgiftsområde 15
uppförda anslaget 1:6 Centrala studiemedelsnämnden ökas med motsvarande belopp för
hantering av kostnadsersättningen. Nämnda
anslag beräknas minskas respektive ökas med
1 900 000 kronor årligen fr.o.m. 2015 (se avsnitt
4.5.4).
För att finansiera utgifter för arbete med samordning och utveckling av insatser avseende den
gymnasiala yrkesutbildningen och yrkesintroduktionsavtal föreslås att anslaget minskas
med 2 000 000 kronor 2014 och att anslaget 1:1
Statens skolverk ökas med motsvarande belopp.
Nämnda anslag beräknas minskas respektive
ökas med 2 000 000 kronor 2015 och 2 000 000
kronor 2016 (se avsnitt 4.5.3).
För att finansiera utgifter för arbete med en
informationskampanj om yrkesutbildning föreslås att anslaget minskas med 5 000 000 kronor
2014 och att anslaget 1:1 Statens skolverk ökas
med motsvarande belopp. Nämnda anslag
beräknas minskas respektive ökas med 5 000 000
kronor 2015 (se avsnitt 4.5.3).
För att finansiera utgifter för förbättrad uppföljning av yrkesutbildningen och elevernas etablering på arbetsmarknaden föreslår regeringen
att anslaget minskas med 7 000 000 kronor 2014
och att anslaget 1:1 Statens skolverk ökas med
motsvarande belopp. Regeringen beräknar
7 000 000 kronor årligen därefter (se avsnitt
4.5.3).
Anslagsförändringar till följd av överföringar till
och från andra anslag
Regeringen aviserade i budgetpropositionen för
2013 att regeringen avser att återkomma till
riksdagen med en proposition som bl.a. innebär
ett starkare sekretesskydd för elever i grundskola, gymnasieskola och i fritidshem.
Regeringen beräknade med anledning av den aviserade
propositionen
att
det
under
utgiftsområdet 25 Allmänna bidrag till
kommuner uppförda anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning skulle ökas med 400 000
kronor fr.o.m. 2014. Tidsplanen för propositionen har dock blivit senarelagd. Regeringen

föreslår därför att anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning minskas med 400 000
kronor 2014 samt beräknar att anslaget minskas
med 400 000 kronor årligen fr.o.m. 2015 (se
utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till
kommuner, avsnitt 3.7.1). Regeringen föreslår
vidare att nu aktuellt anslag ökas med 400 000
kronor 2014 för förberedande insatser samt beräknar att anslaget ökas med 400 000 kronor
2015 för samma ändamål (se även avsnitt 10.1.8).
För finansiering av förvaltningskostnader
gällande Lärarnas ansvarsnämnd föreslår
regeringen att anslaget minskas med 1 800 000
kronor fr.o.m. 2014 och att motsvarande belopp
tillförs anslag 1:1 Statens skolverk.
Regeringen föreslog i budgetpropositionen för
2013 att kommunerna skulle kompenseras för de
ekonomiska konsekvenser som förslagen i
propositionen En gymnasiesärskola med hög
kvalitet (prop. 2011/12:50, bet. 2011/12:UbU9,
rskr. 2011/12:141) får i form av ökade utgifter
för kommunsektorn för bl.a. inackorderingsstöd.
skolskjuts, elevassistans och administration. För
detta ändamål överfördes 9 400 000 kronor för
2013 till anslaget 1.1. Kommunalekonomisk
utjämning. För 2014, 2015 och 2016 beräknades
13 500 000 kronor, 17 900 000 kronor respektive
16 900 000 kronor. Från och med 2017 beräknas
13 800 000 kronor, varför regeringen anser att
detta belopp fr.o.m. den tidpunkten bör
överföras från nu aktuellt anslag till anslaget 1.1.
Kommunalekonomisk utjämning.
Förutom ovan föreslagna anslagsförändringar
påverkas de totalt föreslagna och beräknade
anslagsnivåerna av ett antal reformer, besparingar
och överföringar till respektive från andra anslag
som regeringen har aviserat i tidigare budgetpropositioner och som under de kommande åren
fasas ut eller skalas upp.
Regeringen föreslår att 2 708 302 000 kronor
anvisas under anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet för
2014. För 2015, 2016 och 2017 beräknas anslaget
till 3 082 662 000 kronor, 3 021 366 000 kronor
respektive 2 711 180 000 kronor.
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