Bilaga 37: Särskilda utgifter inom universitet och
högskolor m.m.
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
25:70

Särskilda utgifter inom universitet och
högskolor m.m. (ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet
25:70 ap.1
Svenska studenthemmet i Paris (ram)
25:70 ap.2
Bidrag till Sveriges förenade studentkårer (ram)
25:70 ap.3
Kvalitetssatsningar inom grundläggande
högskoleutbildning (ram)
25:70 ap.4
Informationsinsatser i utlandet (ram)
25:70 ap.5
Svenskundervisning i utlandet (ram)
25:70 ap.6
Vissa stipendier (ram)
25:70 ap.7
Stödåtgärder inom ramen för EU:s
utbildningsprogram (ram)
25:70 ap.8
Europeiskt presidieåtagande (ram)
25:70 ap.10
Mälardalens högskola (ram)
25:70 ap.12
Göteborgs universitet och Chalmers tekniska
högskola (ram)
25:70 ap.13
25:70 ap.14
25:70 ap.16
25:70 ap.17
25:70 ap.18
25:70 ap.20
25:70 ap.21
25:70 ap.22
25:70 ap.24
25:70 ap.25

25:70 ap.26
25:70 ap.27
25:70 ap.28

Kompletterande utbildning för jurister med
utländsk examen (ram)
Linnéjubileet (ram)
Södertörns högskola (ram)
Matematiksatsning (ram)
Högskolan på Gotland (ram)
Insatser för rekrytering av akademiker till
lärarutbildningen (ram)
Fördelas efter beslut av regeringen (ram)
Högre praktisk förvaltningsutbildning (ram)
Holdingbolag (ram)
Stimulera ytterligare samarbete, profilering och
koncentration mellan universitet och högskolor
(ram)
Kompletterande utbildning för lärare med utländsk
examen (ram)
Särskild utbildning för lärare i yrkesämnen (ram)
Uppbyggnad av vissa språk (ram)

Disponeras av Uppsala universitet
25:70 ap.9
Statlig ålderspensionsavgift (ram)

390 554 tkr
1 676 tkr
220 tkr
120 084 tkr
3 024 tkr
4 536 tkr
806 tkr
1 450 tkr
252 tkr
400 tkr
300 tkr
1 508 tkr
10 000 tkr
2 583 tkr
10 000 tkr
20 000 tkr
13 500 tkr
101 215 tkr
8 400 tkr
15 000 tkr
0 tkr

24 600 tkr
45 000 tkr
6 000 tkr
27 081 tkr
27 081 tkr
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1.1

Villkor för anslag 25:70

ap.1 Svenska studenthemmet i Paris
Kammarkollegiet skall efter rekvisition utbetala medel till Svenska
studenthemmet i Paris med vardera en fjärdedel av beloppet före den
31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 december 2007.
Styrelsen skall senast den 22 februari 2007 till Regeringskansliet lämna
en ekonomisk redovisning av medlens användning och uppnådda
resultat.
ap.2 Bidrag till Sveriges förenade studentkårer
Kammarkollegiet skall efter rekvisition utbetala medel till Sveriges
förenade studentkårer.
ap.3 Kvalitetssatsningar inom den grundläggande
högskoleutbildningen
Kammarkollegiet skall senast den 1 juni 2007 utbetala medel till
universitet och högskolor enligt tabell nedan. Medlen avser att
kompensera berörda lärosäten för den ökade ersättning som beslutats
gälla för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap, juridik och
teologi. I samband med beräkning enligt Bilaga 43 och 44 skall
lärosätena låta beloppen nedan utöka tilldelat takbelopp under
grundutbildningsanslag för 2007. Beloppen skall av berörda lärosäten i
samband med avräkning mot grundutbildningsanslagen dras från den
summa intäkter som lärosätet har rätt att avräkna mot
grundutbildningsanslaget. Genom detta förfaringssätt undviks en
situation där ett lärosäte eventuellt kan få ett anslagssparande på två olika
anslag på grund av genomförda prestationer. Berörda lärosäten skall först
avräkna mot denna anslagspost för de prestationer, i form av
helårsstudenter och helårsprestationer, som lärosätet genomfört. Därefter
erhålls resterande intäkter inom ordinarie takbelopp på anslag för
grundutbildning.
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Lärosäte

Uppsala universitet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Linköpings universitet
Karolinska institutet
Kungl. Tekniska högskolan
Luleå tekniska universitet
Karlstads universitet
Växjö universitet
Örebro universitet
Mittuniversitetet
Blekinge tekniska högskola
Malmö högskola
Högskolan i Kalmar
Mälardalens högskola
Danshögskolan
Dramatiska institutet
Gymnastik- och
idrottshögskolan
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan på Gotland
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Konstfack
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i
Stockholm
Lärarhögskolan i Stockholm
Operahögskolan i Stockholm
Södertörns högskola
Teaterhögskolan i Stockholm
Chalmers tekniska högskola
Högskolan i Jönköping
Handelshögskolan i Stockholm
Beckmans designhögskola
Stockholms Musikpedagogiska
Institut
Johannelunds Teologiska
högskola
Teologiska Högskolan,
Stockholm
Örebro teologiska högskola
Röda Korsets högskola
Sophiahemmet högskola
Ericastiftelsen
Ersta Sköndal högskola
Summa

Belopp i tkr

12 030
15 825
13 588
18 404
7 383
6 820
444
0
0
0
4 287
4 677
0
932
4 006
2 219
4 023
0
0
64
1 504
0
1 386
2 989
3 259
2 558
1 628
0
0
0
0
1 752
0
5 031
0
127
2 902
1 455
0
0
82
234
147
0
0
0
330
120 084
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ap.4 Informationsinsatser i utlandet
Kammarkollegiet skall efter rekvisition utbetala medel till Svenska
institutet.
Medlen under anslagsposten skall finansiera information om och
presentation av svensk högre utbildning i utlandet, inklusive drift,
underhåll och utveckling av den elektroniska informationsportalen med
information om svensk högre utbildning till utländska studenter
(Studyinsweden.se) samt verksamheten i samrådsorganet för nationell
samordning av informations- och marknadsföringsinsatser i utlandet.
ap.5 Svenskundervisning i utlandet
Kammarkollegiet skall efter rekvisition utbetala medel till Svenska
institutet.
Medlen under anslagsposten skall finansiera åtgärder som främjar
undervisning i svenska och undervisning om svenska förhållanden på
högskolenivå i utlandet. Av anslagsposten får högst 500 000 kronor
utgöra ett årligt bidrag till kostnader för anställning av en professor i
svenska språket vid universitetet i Tartu.
ap.6 Vissa stipendier
Kammarkollegiet skall efter rekvisition utbetala medel till Svenska
institutet.
Medlen under anslagsposten skall finansiera stipendier för studier vid
College of Europe samt insatser i samband med programmet för studentoch lärarmobilitet benämnt North2north inom ramen för Arktiska rådets
universitetssamarbete UArctic. Stipendier bör ges till personer som
genomgått svensk högskoleutbildning.
De två utbytesprogrammen bör utnyttja ungefär hälften vardera av
medelstilldelningen. Av anslagsposten får högst 80 000 kronor
disponeras för att finansiera förvaltningskostnader för
stipendieprogrammen. Vidare får högst 50 000 kronor av anslagsposten
utgöra bidrag till det informationsarbete som det gemensamma
programkontoret för North2north utför.
ap.7 Stödåtgärder inom ramen för EU:s utbildningsprogram
Kammarkollegiet skall efter rekvisition utbetala medel till Internationella
programkontoret för utbildningsområdet.
Medlen skall av Internationella programkontoret för utbildningsområdet
användas enligt följande. För Tempus, EU:s samarbetsprogram inom
högre utbildning med oberoende staters samvälde, Västra Balkan,
Mongoliet samt MEDA-länderna har 1 129 000 kronor beräknats för att
främja svenskt deltagande genom råd och information vid planering och
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ansökan samt genom att stödja projektkoordinatörer och genomförande
av projekt.
Vidare avser 107 000 kronor stöd för åtgärder som syftar till att stärka
kvaliteten på ansökningar inom delprogrammet Leonardo da Vinci inom
ramen för EU:s program för livslångt lärande. Medlen skall främst
användas för större multilaterala projekt med förutsättningar att bidra till
nationell utveckling. Medlen får även finansiera insatser som syftar till
att ta till vara, vidareutveckla och sprida resultat från programmet.
Av beloppet utgör 214 000 kronor delfinansiering av universitets och
högskolors kostnader för intensivkurser i svenska språket för
Erasmusstudenter, s.k. EILC (Erasmus Intensive Language Courses),
2007.
ap.8 Europeiskt presidieåtagande
Kammarkollegiet skall senast den 31 maj 2007 till Karlstads universitet
utbetala 252 000 kronor för att finansiera presidieåtagandet avseende
2007.
ap.9 Statlig ålderspensionsavgift
Uppsala universitet disponerar anslagsposten för statliga
ålderspensionsavgifter som uppstår för utbildningsbidrag till
doktorander. Anslaget skall finansiera samtliga avgifter för alla
doktorander inom universitet och högskolor. Resurserna avser ökade
utgifter för utbildningsbidrag för forskarstuderande med anledning av
ålderspensionsreformen.
ap.10 Mälardalens högskola
Kammarkollegiet skall senast den 25 juni 2007 till Mälardalens högskola
utbetala 400 000 kronor som ett engångsbelopp för att högskolan skall
stärka forskningsprofilen Hälsa-Arbete-Välfärd med inriktning mot
arbetslivets pedagogik.
ap.12 Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola
Kammarkollegiet skall senast den 1 juni 2007 till Göteborgs universitet
utbetala 150 000 kronor och 150 000 kronor till Chalmers tekniska
högskola AB som engångsbelopp. Göteborgs universitet och Chalmers
tekniska högskola AB skall tillsammans planera och genomföra en
internationell konferens om hållbar utveckling våren 2008.
Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola AB var 2004
medarrangörer av en konferens om hållbar utveckling och har därefter
varit värdar för fyra uppföljande workshops kring ämnet utbildning för
hållbar utveckling kopplat till utbildningssystemets olika delar.
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Resultatet av detta arbete skall fungera som underlag inför en kommande
internationell konferens om hållbar utveckling våren 2008.
ap.13 Kompletterande utbildning för jurister med utländsk examen
Kammarkollegiet skall den 25 januari 2007 utbetala 754 000 kronor till
Göteborgs universitet och 754 000 kronor till Stockholms universitet. De
båda lärosätena skall med början 2007 anordna juridisk kompletterande
utbildning omfattande upp till 80 poäng för personer med avslutad
utländsk juristutbildning. Utbildningen skall riktas till 15 helårsstudenter
per lärosäte.
Denna satsning ger universitet och högskolor rätt till en ersättning med
drygt 50 000 kronor per helårsstudent. Dessa helårsstudenter och deras
helårsprestationer berättigar inte lärosätet till ersättning inom ordinarie
takbelopp.
Av årsredovisningarna skall framgå antalet helårsstudenter som bedrivit
kompletterande utbildning enligt ovan, antalet sökande till utbildningen
på lärosätet. utbildningens upplägg samt de viktigaste erfarenheterna av
satsningen.
ap.14 Linnéjubileet
Kammarkollegiet skall efter rekvisition utbetala 10 000 000 kronor till
Vetenskapsrådet. Medlen skall av Vetenskapsrådet användas för att rådet
skall ansvara för den nationella samordningen inför Linnéjubileet 2007.
ap.16 Södertörns högskola
Kammarkollegiet skall till Södertörns högskola utbetala 2 583 000
kronor fördelat på tolv månader, med utbetalningar månadsvis fr.o.m.
den 25 januari 2007 t.o.m. den 25 december 2007. Medlen skall
användas för att utveckla den naturvetenskapliga forskningen vid
högskolan. Högskolan skall i årsredovisningen redovisa vilka åtgärder
som vidtagits för att uppnå detta syfte.
ap.17 Matematiksatsning
Kammarkollegiet skall senast den 1 juni 2007 utbetala medel till
universitet och högskolor enligt tabell nedan. Medlen skall av berörda
lärosäten användas för att stödja nybörjare i matematik i högskolan för
att minska klyftan mellan de kunskaper i matematik som nybörjarna har i
matematik och ingångsnivån för undervisning i matematik på högskolan.
Kammarkollegiet skall till Göteborgs universitet utbetala ytterligare
990 000 kronor för att universitetet, som samordnare av
matematiksatsningen inom högre utbildning, skall fortsätta att i samråd
med berörda lärosäten utveckla en webbaserad överbryggningskurs
mellan gymnasieskolan och högskolan i samråd med Nationellt
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resurscentrum i matematik (NCM) och berörda lärosäten. Kursen skall
erbjudas gymnasieelever bl.a. som sommarkurs.
Göteborgs universitet och NCM skall i samråd med övriga högskolor
anordna regelbundna nationella möten mellan gymnasie- och
högskolelärare i matematik. Göteborgs universitet och NCM skall vidare
stimulera till lokala möten mellan en högskola och de kringliggande
gymnasieskolorna.
Återrapportering

Göteborgs universitet skall i sin årsredovisning redovisa de insatser som
gjorts och de resultat som uppnåtts.
Övriga berörda universitet och högskolor skall i sina respektive
årsredovisningar redovisa de insatser som gjorts och de resultat som
uppnåtts.
Lärosäte
Uppsala universitet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Linköpings universitet
Kungl. Tekniska högskolan
Luleå tekniska universitet
Karlstads universitet
Växjö universitet
Örebro universitet
Mittuniversitetet
Blekinge tekniska högskola
Malmö högskola
Högskolan i Kalmar
Mälardalens högskola
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan på Gotland
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Lärarhögskolan i Stockholm
Södertörns högskola
Chalmers tekniska högskola
Högskolan i Jönköping
Handelshögskolan i Stockholm
Summa

Belopp i tkr
670
500
300
440
320
510
1 580
410
240
150
120
210
170
260
140
340
120
70
60
340
140
110
180
130
140
30
1 220
190
90
9 010

ap.18 Högskolan på Gotland
Kammarkollegiet skall utbetala 20 000 000 kronor fördelat på tolv
månader, med utbetalningar månadsvis fr.o.m. den 25 januari 2007 t.o.m.
den 25 december 2007 till Högskolan på Gotland.
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Högskolan skall genomföra en strukturförändring inom
grundutbildningen respektive utbildning på grundnivå och avancerad
nivå för att på sikt påverka utbildningsutbudet och därmed också uppnå
ekonomisk balans för verksamheten. Av årsredovisningen skall framgå
hur detta arbete bedrivits under 2007, vilka förändringar som genomförts
samt när högskolan beräknar vara i ekonomisk balans både avseende det
aktuella årets ekonomi och med beaktande av det ackumulerade
underskott som uppstått under ett antal år.
ap.20 Insatser för rekrytering av akademiker till lärarutbildningen
Kammarkollegiet skall utbetala medel enligt vad som framgår av tabellen
nedan fördelat på tolv månader, med utbetalningar månadsvis fr.o.m. den
25 januari 2007 t.o.m. den 25 december 2007. Utbetalningarna avser
medel för anordnande av utbildning enligt förordningen (2005:1235) om
särskild lärarutbildning för arbetslösa akademiker.
Lärosäte

Belopp i tkr

Uppsala universitet

1 350

Göteborgs universitet

1 350

Umeå universitet

1 350

Linköpings universitet

1 350

Karlstads universitet

1 125

Växjö universitet

1 125

Örebro universitet

1 125

Mittuniversitetet

1 125

Malmö högskola

1 350

Högskolan i Kalmar
Lärarhögskolan i Stockholm
Summa

675
1 575
13 500

Denna satsning berättigar ovan angivna universitet och högskolor till en
ersättning med 90 000 kronor per helårsstudent. Universiteten och
högskolorna skall inte avräkna helårsstudenter och helårsprestationer för
denna utbildning inom ordinarie takbelopp.
Berörda universitet och högskolor skall i årsredovisningen för 2007
redovisa antalet sökande till utbildningen samt antalet antagna studenter,
antalet helårsstudenter och antalet helårsprestationer. Vidare skall av
redovisningen framgå antalet examinerade.
ap.21 Fördelas efter beslut av regeringen
Kammarkollegiet skall utbetala medel efter särskilda beslut av
regeringen. Nedan uppräknade satsningar skall utbetalas från
anslagsposten.
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1.

Kammarkollegiet skall den 25 januari 2007 utbetala motsvarande
250 000 danska kronor till Danmarks Tekniske Universitet avseende
sekretariatet vid Kommittén för forsknings- och
utvecklingssamarbete i Öresundsregionen.

2.

Kammarkollegiet skall den 25 januari 2007 utbetala 25 000 kronor
till Malmö högskola som arvode för uppdrag i Kommittén för
forsknings- och utvecklingssamarbete i Öresundsregionen.

3.

Kammarkollegiet skall den 25 januari 2007 utbetala 150 000 kronor
till Internationella programkontoret för utbildningsområdet för
aktiviteter inom den nationella Bolognapromotorsgruppen.
Internationella programkontoret skall i årsredovisningen för 2007
redovisa hur medlen har använts.

ap.22 Högre praktisk förvaltningsutbildning
Kammarkollegiet skall snarast utbetala 4 200 000 kronor till Stockholms
universitet och 2 100 000 kronor vardera till Göteborgs universitet och
Malmö högskola. Lärosätena disponerar medlen för att bedriva högre
praktisk förvaltningsutbildning om 40 poäng i enlighet med förordningen
(1995:889) om en särskild teoretisk och praktisk utbildning vid
universitet och högskolor. Detta innebär att lärosätena inte skall avräkna
helårsstudenter och helårsprestationer för denna utbildning inom
ordinarie takbelopp.
Av årsredovisningarna skall framgå antalet helårsstudenter som bedrivit
kompletterande utbildning enligt ovan, antalet sökande till utbildningen
på lärosätet, utbildningens upplägg samt de viktigaste erfarenheterna av
satsningen.
ap.24 Holdingbolag
Kammarkollegiet skall utbetala medel efter särskilda beslut av
regeringen.
ap.25 Stimulera ytterligare samarbete, profilering och koncentration
mellan universitet och högskolor
Kammarkollegiet skall utbetala medel efter särskilda beslut av
regeringen.
ap.26 Kompletterande utbildning för lärare med utländsk examen
Kammarkollegiet skall utbetala medel efter särskilda beslut av
regeringen.
Göteborgs universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Örebro
universitet, Lärarhögskolan i Stockholm och Malmö högskola skall
anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk
lärarutbildning. Utbildning skall anordnas för motsvarande 300
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helårsstudenter per år under 2007 och 2008. Lärarhögskolan i Stockholm
skall samordna utbildningsinsatserna vid lärosätena.
Lärarhögskolan i Stockholm skall inom ramen för sitt samordningsansvar
senast den 1 oktober 2007 till Regeringskansliet inkomma med underlag
avseende antalet antagna helårsstudenter vid respektive lärosäte.
Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet skall
utbetala medel till varje medverkande lärosäte för genomförandet av
utbildningarna.
Av årsredovisningarna skall framgå antalet helårsstudenter som bedrivit
kompletterande utbildning enligt ovan, antalet sökande till utbildningen
på lärosätet, utbildningens upplägg samt de viktigaste erfarenheterna av
satsningen.
ap.27 Särskild utbildning för lärare i yrkesämnen
Kammarkollegiet skall utbetala medel efter särskilda beslut av
regeringen.
Ett antal lärosäten har i 2006 års regleringsbrev utpekats att delta i
projektet, och medel under anslagsposten avser att täcka kostnader för
särskild lärarutbildning enligt förordningen (2005:568) om särskild
utbildning av lärare i yrkesämnen. Utbildningarna skall anordnas av
Göteborgs universitet, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet,
Karlstads universitet, Malmö högskola, Högskolan Dalarna,
Lärarhögskolan i Stockholm och Stiftelsen Högskolan i Jönköping.
Utbildningarnas genomförande skall samordnas av Malmö högskola.
Utbildningarna skall bedrivas under perioden fr.o.m. den 1 augusti 2005
t.o.m. den 31 december 2009 och omfatta minst 1 000 studenter. Denna
satsning berättigar universitet och högskolor till en ersättning med
90 000 kronor per helårsstudent.
Malmö högskola skall inom ramen för sitt samordningsansvar senast den
15 april 2007 till Regeringskansliet inkomma med underlag avseende
antalet antagna helårsstudenter vid respektive lärosäte. Regeringen avser
därefter att besluta om att Kammarkollegiet skall utbetala medel till varje
medverkande lärosäte för genomförandet av utbildningarna. De medel
som avses utbetalas bör täcka särskilda kostnader för kursutveckling,
kurssamordning, administrativa merkostnader och mentorsutbildning.
Högskoleverket skall i samverkan med Statens skolverk följa upp och
utvärdera satsningen och årligen i årsredovisningen redovisa detta till
Regeringskansliet. Vidare skall Högskoleverket lämna en slutlig
redovisning till Regeringskansliet senast den 1 juni 2010.
De medverkande universiteten och högskolorna skall i sina respektive
årsredovisningar redovisa sin medverkan i projektet.
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ap.28 Uppbyggnad av vissa språk
− Kammarkollegiet skall fördelat på tolv månader, med utbetalningar
månadsvis, utbetala 1 500 000 kronor till Uppsala universitet för att
universitetet skall utveckla och bygga upp utbildning inom albanska.
− Kammarkollegiet skall fördelat på tolv månader, med utbetalningar
månadsvis, utbetala 1 500 000 kronor till Lunds universitet för att
universitetet skall utveckla och bygga upp utbildning inom jiddisch.
− Kammarkollegiet skall fördelat på tolv månader, med utbetalningar
månadsvis, utbetala 1 500 000 kronor till Linköpings universitet för
att universitetet skall utveckla och bygga upp utbildning inom romani
chib.
− Kammarkollegiet skall fördelat på tolv månader, med utbetalningar
månadsvis, utbetala 1 500 000 kronor till Göteborgs universitet för att
universitetet skall utveckla och bygga upp utbildning inom somaliska.
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1.2

Finansiella villkor för anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Anslag/ap/dp

Anslagskredit (tkr)

Anslagsbehållning
som disponeras
2007

Indrag av
anslagsbelopp (tkr)

25:70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.

25:70 ap.1
25:70 ap.2
25:70 ap.3
25:70 ap.4
25:70 ap.5
25:70 ap.6
25:74 ap.7
25:74 ap.8
25:74 ap.9
25:74 ap.10
25:74 ap.12
25:74 ap.13
25:74 ap.14
25:74 ap.16
25:74 ap.17
25:74 ap.18
25:74 ap.20
25:74 ap.21
25:74 ap.22
25:74 ap.24
25:74 ap.25
25:74 ap.26
25:74 ap.27
25:74 ap.28
25:74 ap.35

1.3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3%
3%
10%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
Allt
3%
3%
3%
3%
3%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Omfördelning från
anslag/ap/dp1

Omfördelning till
anslag/ap/dp2

Belopp (tkr)/andel (%)

25:70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.

25:74 ap.15
25:74 ap.19
25:74 ap.23
25:74 ap.32
25:74 ap.35
25:74 ap.11
25:74 ap.41
1
2

25:70 ap.21
25:70 ap.21
25:70 ap.21
25:70 ap.21
25:70 ap.21
25:70 ap.21
25:70 ap.21

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2006 års nomenklatur.
Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2007 års nomenklatur.
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1.4

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Anslag/ap/dp

Anslagstyp

25:70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.

ap.11
ap.15
ap.19
ap.23
ap.32
ap.35
ap.41

1.5

Ram
Ram
Ram
Ram
Ram
Ram
Ram

Bemyndiganden

Anslag/ap/dp

2007

2008

2009–

Bemyndiganderam

Infriade
förpliktelser

Infriade
förpliktelser

Slutår

25:70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.
25:70 ap.5 och 6

3 000

3 000

3 000

2009

Belopp angivna i tkr.

Villkor

Svenska institutet bemyndigas att fatta beslut som, inklusive tidigare
åtaganden, innebär utgifter om högst 3 miljoner kronor för 2008.
Bemyndigandet avser de stipendier som Svenska institutet beviljar under
ett år som avser ett senare läsår.
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