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Statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare år 2016
Beslut
Skolverket beslutar med stöd av förordningen (2012:993) om statsbidrag för utbildning i svenska
för invandrare (nedan kallad förordningen) att tilldela statsbidrag till anordnare av utbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning enligt beslutsbilaga 1. Bidrag
lämnas i den mån det finns tillgång på medel och för ett kalenderår i sänder.
Information om statsbidraget
Syftet med bidraget är att höja kvaliteten i och öka individanpassningen av utbildning i
svenska för invandrare. Bidrag får lämnas för insatser som bidrar till höjd kvalitet och
ökad flexibilitet i utbildningen samt ökad individanpassning av utbildningen. Skolverket
kan högst fördela 20,4 miljoner kronor bidragsåret 2016.
Urval i årets ansökningsomgång

Vid fördelning av statsbidraget har Skolverket, enligt 5 § förordningen, tagit hänsyn till i
vilken grad insatserna, beskrivna i den av anordnaren inlämnade ansökan, kan höja kvaliteten i och öka individanpassningen av utbildningen, samt behovet av geografisk spridning av insatserna.
Ansökt bidrag
Skolverket har bidragsåret 2016 tagit emot 144 ansökningar. Anordnare ansöker om
sammanlagt 90 205 789 kronor.
Beviljat bidrag
Skolverket har bidragsåret 2016 beviljat 35 ansökningar om sammanlagt 20,4 miljoner
kronor.
Skolverket har beviljat bidrag till olika typer av anordnare och till ett brett spektrum av
insatser med en geografisk spridning över landet. Myndigheten har i bedömningen utgått
från och beviljat medel till insatser som uppfyller förordningens krav. Bedömningen har
utgått från att insatsen på ett tydligt sätt beskrivs ligga inom utbildning i svenska för invandrare, är förankrad i den verksamhet som anordnaren bedriver samt att det tydligt
framgår hur insatsen bidrar till en utveckling av anordnarens verksamhet utifrån höjd
kvalitet, ökad flexibilitet och ökad individanpassning. Skolverket har prioriterat insatser
som tydligt fokuserar på de nationella målen för utbildningen och kännetecknas av en
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strävan efter förnyelse utifrån styrdokumentens regleringar om kvalitet, flexibilitet och
individanpassning.
Avslag
Skolverket har bidragsåret 2016 avslagit 109 ansökningar.
Ett antal av ansökningarna har inte beviljats då de inte i tillräcklig grad uppfyller grundvillkoren i förordningen. Resterande ansökningar har inte kunnat beviljas på grund av
begränsad tillgång på medel. Skolverket har i sin fördelning av bidraget tagit hänsyn till
dels i vilken grad insatserna kan höja kvaliteten i och öka individanpassningen av utbildningen, dels behovet av geografisk spridning av insatserna enligt 5 § förordningen.
Villkor för statsbidraget
Bidraget lämnas för insatser inom ramen för utbildning i svenska för invandrare eller
utbildning motsvarande utbildning i svenska för invandrare. Insatserna ska genomföras i
enlighet med gällande styrdokument för utbildning i svenska för invandrare.
Insatserna ska bedrivas under 2016 och endast kostnader under 2016 beviljas.
Anordnaren har beviljats medel för den insats och de kostnader som beskrivs i inlämnad
ansökan. I de fall justeringar av ansökta medel gjorts, framgår detta av kommentarer på
respektive anordnares beslutsmeddelande. Skolverket beviljar inom ramen för
statsbidraget inte medel för ersättning till revisor och resor utanför Sverige.
Statsbidrag får enligt 3 § förordningen inte lämnas:
1. till en anordnare som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten
eller som är i likvidation eller försatt i konkurs,
2. för insatser som statsbidrag lämnas för på annat sätt eller som annan särskild ersättning lämnas för, eller
3. för insatser som anordnaren redan erbjuder.
Det är anordnarens ansvar att tillse att bidraget används i enlighet med bestämmelserna i
förordningen.
Förändringar utifrån, i ansökan lämnade uppgifter, ska redovisas till Skolverket innan
förändringar genomförs. Förändringar som avser omfördelning av medel mellan kostnadsposter i förhållande till vad som anges i ansökan behöver inte meddelas, såvida omfördelningen inte påverkar den insats som beskrivits. Inköp av teknisk utrustning har
beviljats i begränsad omfattning och därför ska ytterligare inköp redovisas till och godkännas av Skolverket. Alla förändringar måste följa villkoren som framgår av detta beslut. Väsentliga förändringar kan leda till återbetalningskrav på statsbidraget.
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Uppföljning, redovisning och utvärdering
Skolverket ska följa upp hur statsbidraget används. Mottagaren av statsbidrag är enligt
7 § förordningen skyldig att lämna sådan ekonomisk och annan redovisning som Skolverket begär.
Mottagare av statsbidraget ska till Skolverket inkomma med en ekonomisk redovisning
av hur statsbidraget har använts. En revisor ska granska den ekonomiska redovisningen
som lämnas in och redogöra för sina iakttagelser i ett intyg som ska bifogas redovisningen. Om det bidrag som tagits emot överstiger fem prisbasbelopp (221 500 kronor för år
2016) ska en auktoriserad eller godkänd revisor granska redovisningen.
Mottagare av statsbidraget ska även inkomma med en uppföljning. I uppföljningen ska
en beskrivning av utformningen och effekterna av de insatser som finansierats av statsbidraget redovisas.
Både den ekonomiska redovisningen och uppföljningen ska inkomma senast januari
2017 på av Skolverket utformade blanketter.
Återbetalning av statsbidrag

En anordnare som tagit emot statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare kan bli
återbetalningsskyldig enligt bestämmelserna i 8 § förordningen.
En mottagare av statsbidraget är enligt denna förordning återbetalningsskyldig om
1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren
borde ha insett detta,
3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för,
4. sådan redovisning som avses i 7 § i förordningen inte har lämnats, eller
5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag.
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Skolverket ska enligt 9 § förordningen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 8 §. Om det finns särskilda skäl för det,
får Skolverket efterge återkrav helt eller delvis.

Skolverkets beslut får enligt förordningen inte överklagas.
På Skolverkets vägnar

Kjell Hedwall
Avdelningschef
Ulrika Perry
Undervisningsråd

I ärendets slutliga handläggning har Daniel Kjellén och Gustaf Åhman deltagit.

Dnr 2015:01604
2016-03-30
5 (6)

Bilaga 1
Förteckning över statsbidragets fördelning per anordnare och ansökan samt beviljat belopp.

Anordnarens namn

Rubrik ansökan

ABF Göteborg Vuxenutbildning AB

Metoder från lärling till sfi
Blogga och flippa - pedagogiskt och gränsöverskridande
Flexibla studievägar inom ramen för SFI
Utveckla och individanpassa en mer flexibel
lärmiljö
Stödgrupper
Kartläggning
Specialpedagogiskt stöd för att utveckla inlärningsstrategier

ABF Stockholm
Allbo lärcenter
Botkyrka vuxenutbildning
Sigtuna kommun
AcadeMedia Eductus AB, Katrineholm
EksjöVux
Eslövs folkhögskola i samarbete med
Folkuniversitetet

Beviljat belopp
539500
354000
1068000
642500
440000
205000
486000

Autentiska lärsituationer

360000
360000

Iris Hadar AB,

Språkverkstäder
Bättre kommunikativ språkförmåga med digitala verktyg.
Utomhuspedagogik som metod i SFIundervisning
Metodutveckling för yrkessfi inom den gröna
sektorn
Kartläggning av förkunskaper vid uppstart av
SFI-studier
Individanpassning via kartläggning och flexibelt lärande
Digitalt och flexibelt lärande för en specifik
målgrupp

Komvux Lund

Kombistudier

690000

Komvux Sfi Norrköping

Interaktiv introduktionskurs SFI B, SFI C

220000

Vuxenutbildningen i Landskrona, Sfi

Utöka studieväg 1 från kurs A till D

985000

Lernia Utbildning AB, Skärholmen

Studiehandledning på modersmål

Lessebo utbildningscenter

studiehall

606000

Lidingö vuxenutbildning

Sfi för analfabeter
Språkbad och tydlig vägledning för ökad individualisering inom SFI

466000

Folkuniversitetet, Helsingborg
Göteborgs Folkhögskola
Hermods AB, Norrtälje
Hyllie Park Folkhögskola
SFI Hylte Kommun
Härjedalens kommun

Malå Kommun
Mora vuxenutbildning
OLU Omsorgslyftet Vuxenutbildning
AB
SFI Hultsfreds kommun

650000
299000
515000
1120000
774100
543400

1009500

1030000

Organisationsutveckling SFI 2016

700000

Temabaserad SFI-undervisning
Individualiserad SFI undervisning för pedagoger

191400
501000
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Sfi Kunskapsförbundet väst

Sfi för unga

Vuxenutbildning Luleå kommun

Utveckling av yrkesinriktad SFI

680000

Sundbybergs vuxenutbildning

Utveckling av en mer digital sfi-undervisning

850000

Tanums kommun

Svenska i praktiken

319000

VUX Skellefteå kommun

410000

Vuxenutbildningen Karlskrona

Estetisk verkstad
Införande av distansundervisning och digitalt
lärande
Svenskinlärning med gemensamt andraspråk
som grund
Studiehandledande arbetssätt i och genom
digitala verktyg

Vuxenutbildningen Orust kommun

Metodutvecklande projekt inom SFI

302000

Vuxenutbildningen Piteå

Flexibel, individanpassad sfi med lärplattform

180000

Vuxenutbildningen Hallstahammar
Vuxenutbildningen Härryda

1015000

599000
680000
609600

