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Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52)
Statskontoret tillstyrker de principiella utgångspunkterna för förslagen i
betänkandet, det vill säga att en modern studiehjälp ska vara renodlad,
ändamålsenlig, enhetlig och inkluderande. Statskontoret vill dock lämna
synpunkter på följande förslag från 2012 års studiehjälpsutredning.

Konsekvensanalys av den lägre bidragsnivåns effekter på
studieavbrott
Utredningen föreslår att studiebidraget endast ska utgå för faktiskt studietid.
Det sammanlagda bidraget per elev under ett läsår bli då 9 760 kronor eller
740 kronor lägre än för närvarande. Statskontoret saknar en djupare analys
av konsekvenserna av den lägre bidragsnivån på studieavbrott, särskilt bland
elever med svag studiemotivation.

Ansvaret för sommarjobbssatsningen bör utredas vidare
Utredningen föreslår att staten bör tillskjuta medel för att kommuner,
landsting och privata arbetsgivare ska tillhandahålla sommarjobb till elever
som på grund av funktionsnedsättning fått en förlängd skolgång.
Utredningen föreslår att Arbetsförmedlingen ska administrera stödet.
Arbetsförmedlingens målgrupp är främst personer som är eller riskerar att
bli arbetslösa. Elever i gymnasieskolan är normalt kommunernas ansvar.
Statskontoret anser därför att en analys av hur satsningen påverkar
Arbetsförmedlingens verksamhet som helhet bör göras innan ett eventuellt
införande av sommarjobbssatsningen. Inte minst med tanke på det
omfattande uppdrag som Arbetsförmedlingen redan har är det viktigt att
noga överväga om myndigheten ska tillföras ytterligare uppgifter.

Förvaltningskostnader bör inte belasta sakanslag
Utredningens förslag om sommarjobbssatsning medför en utökning av
anslag 1:3, Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser,
inom utgiftsområde 14, Arbetsmarknad och arbetsliv. Utredningen beräknar
att kostnaden för satsningen uppgår till 36,6 miljoner kronor och bedömer
att kostnaderna för Arbetsförmedlingens administration ryms inom
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höjningen av anslaget. Statskontoret vill betona att anslag för bland annat
transfereringar, så kallade sakanslag, i normalfallet inte bör användas för
myndigheternas förvaltningsutgifter, utan bör belasta myndighetens anslag
för förvaltningskostnader. 1

Generaldirektör Ingvar Mattson har beslutat i detta ärende. Utredningschef
Marie Uhrwing samt utredare Helena Asp, föredragande, var närvarande vid
den slutliga handläggningen.

Ingvar Mattson

Helena Asp
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Se Prop. 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007. Förslag till statsbudget för 2007,
inklusive finansplan, s. 266 och bet. 2006/07:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken
och budgetpolitiken.

