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Statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare 2017
enligt förordning (2012:993) om statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare
(nedan kallad förordningen)

Syftet med bidraget är att höja kvaliteten i och öka individanpassningen av kommunal
vuxenutbildning i svenska för invandrare. Bidraget får lämnas för insatser som bidrar till höjd
kvalitet och ökad flexibilitet i utbildningen samt ökad individanpassning av utbildningen.
Anordnare av kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande
utbildning kan ansöka. Ansökan för insatser som önskas genomföras under år 2017 ska ha
inkommit till Skolverket senast den 31 januari 2017, på Skolverkets blankett. Bidrag
beslutas om och betalas ut förutsatt att Skolverket beviljas medel för ändamålet år
2017.

Kvalitet, flexibilitet och individanpassning
De insatser som statsbidrag lämnas för ska bidra till följande tre aspekter: höjd kvalitet, ökad
flexibilitet samt ökad individanpassning inom ramen för kommunal vuxenutbildning i svenska för
invandrare. Alla tre aspekter finns i styrdokumenten för utbildningen, se några exempel nedan.
Kvalitet
Kvalitet nämns i skollagen1 i samband med det systematiska kvalitetsarbetet. Skolverket har i
relation till det systematiska kvalitetsarbetet definierat kvalitet som en samlingsbeteckning för
hur väl verksamheten:




1

uppfyller nationella mål,
svarar mot nationella krav och riktlinjer,
uppfyller andra uppsatta mål, krav och riktlinjer, förenliga med de nationella samt
kännetecknas av en strävan till förnyelse.2

4 kap. skollagen (2010:800)
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I läroplanen för vuxenutbildningen nämns också vad som krävs för att en verksamhet ska
utvecklas kvalitativt:
Daglig pedagogisk ledning av vuxenutbildningen och lärarnas professionella ansvar är
förutsättningar för att verksamheten ska utvecklas kvalitativt. Detta kräver att
verksamheten ständigt prövas, att resultaten följs upp och utvärderas samt att nya metoder
prövas, utvecklas och utvärderas.3
Flexibilitet
Begreppet flexibilitet återkommer på flera ställen i styrdokumenten för kommunal
vuxenutbildning i svenska för invandrare. I läroplanen står det:
Flexibilitet ska alltid eftersträvas när det gäller utbildningen och det kan handla om plats
för utbildningens genomförande, tid, studietakt, studieform och sätt att lära.4
Vidare lyfts det i läroplanen upp att:
Vuxenutbildningen ska sträva efter flexibla lösningar när det gäller organisation,
arbetssätt och arbetsformer med utgångspunkt i individens behov och förutsättningar. 5
Flexibilitet nämns också i kursplanen för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare:
Utbildningen ska, med utgångspunkt från individens behov, kunna kombineras med
förvärvsarbete eller andra aktiviteter, t.ex. arbetslivsorientering, validering, praktik eller
annan utbildning. Den måste därför utformas så flexibelt när det gäller tid, plats, innehåll
och arbetsformer att det är möjligt för eleven att delta i undervisningen.6
Individanpassning
Även individanpassning och individperspektivet inom kommunal vuxenutbildning i svenska
för invandrare är återkommande i styrdokumenten. Ett exempel på individperspektivet
återfinns i kursplanen för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare:
Utbildningen ska rikta sig till personer som har olika erfarenheter, livssituation,
kunskaper och studiemål. Utbildningen ska planeras och utformas tillsammans med eleven
och anpassas till elevens intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål.

Bidrag får lämnas för

Statsbidraget får lämnas för insatser som bidrar till samtliga aspekter: höjd kvalitet och ökad flexibilitet i utbildningen samt ökad individanpassning av utbildningen. Bidrag kan endast lämnas till
insatser inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. Bidrag kan endast beviljas
för insatser som uppfyller samtliga krav i förordningen.
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Skolverkets Allmänna råd Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet, s. 45
Förordning (2012:101) om läroplan för vuxenutbildningen, kapitel 1. Vuxenutbildningens uppdrag och värdegrund
4 Läroplan för vuxenutbildningen, kapitel 1. Vuxenutbildningens uppdrag och värdegrund
5 Läroplan för vuxenutbildningen, kapitel 1. Vuxenutbildningens uppdrag och värdegrund
6 Förordning (SKOLFS 2009:2) om kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (Senast ändrad SKOLFS 2016:42)
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Ansökan ska avse insatser som ni planerar att genomföra under 2017. Bidrag kan beviljas för
insatser som planeras genomföras under 2017 och som är möjliga att redovisa kostnader för
och följa upp i januari 2018.

Bidrag får inte lämnas för…
Bidrag får enligt förordningen inte lämnas för insatser som ni anordnare redan i nuläget
erbjuder. Endast nya insatser kommer därmed att vara aktuella för detta statsbidrag.
Bidrag får inte heller lämnas för insatser som statsbidrag lämnas för på annat sätt eller som
annan särskild ersättning lämnas för.
Bidrag får inte lämnas till anordnare som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos
Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Anordnare som kan söka

Statsbidraget får lämnas till anordnare av kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare
eller motsvarande utbildning.7 Följande anordnare kan därmed vara aktuella:
 kommuner eller kommunalförbund som anordnar kommunal vuxenutbildning i svenska
för invandrare i egen regi,
 enskilda utbildningsanordnare som anordnar kommunal vuxenutbildning i svenska för
invandrare på uppdrag av en kommun eller kommunalförbund,
 anstalt inom Kriminalvården som anordnar utbildning som motsvarar kommunal
vuxenutbildning i svenska för invandrare,
 folkhögskolor med betygsrätt som anordnar utbildning som motsvarar kommunal
vuxenutbildning i svenska för invandrare, och
 övriga enskilda utbildningsanordnare med betygsrätt som anordnar utbildning som
motsvarar kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare.

Ansökan 2017
Ansökningsblankett finns på Skolverkets webbplats, www.skolverket.se/statsbidrag. Ansökan
görs genom att fylla i de efterfrågade uppgifterna och sedan skicka in blanketten i elektroniskt
format till sfi.statsbidrag@skolverket.se. Ansökningsblanketten ska ha inkommit till
Skolverket senast den 31 januari 2017.
Skolverket beslutar om och betalar ut statsbidrag utifrån den information som finns i ansökan.
Var därför tydliga och konkreta i beskrivningar av er verksamhet och dess
utvecklingsområden, specificera och beskriv insatsen utförligt samt förväntad effekt på kort
och lång sikt. Mer information om hur ni fyller i ansökan finns längst bak i denna information.
Anordnaren ansvarar för att uppgifterna är korrekta. Om ni efter inskickad ansökan vill ändra
uppgifter om kontaktperson eller dylikt ska ni meddela detta till sfi.statsbidrag@skolverket.se.
7

Läs mer angående anordnare av utbildning motsvarande utbildning i svenska för invandrare i 24 kap. 10-15 §§ skollagen samt 6 kap.
förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.
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Fördelning
Skolverket beviljar bidraget i den mån det finns tillgång på medel och för ett kalenderår i sänder. Vid fördelningen kommer Skolverket att ta hänsyn till:
 i vilken grad insatserna kan höja kvaliteten i och öka individanpassningen av utbildningen, och
 behovet av geografisk spridning av insatserna.
För att uppnå syftet med statsbidraget är det önskvärt att bevilja bidrag till ett brett spektrum
av insatser.

Beslut och utbetalning
Under mars 2017 kommer Skolverket att skicka ut beslutsmeddelanden om beviljade bidrag
och också betala ut statsbidraget enligt uppgifter i ansökan. I Skolverkets beslutsmeddelande
framgår då den beviljade summan och de villkor som gäller för det beviljade statsbidraget.

Uppföljning
Skolverket kommer att följa upp och utvärdera hur statsbidraget har använts. Mottagaren av
statsbidraget ska därför lämna sådan ekonomisk och annan redovisning som Skolverket begär.
Skolverket delar upp uppföljningen i två delar som ska lämnas in i januari 2018.
Del ett innehåller den ekonomiska redovisningen där fokus är på hur bidraget har använts och
att det har använts till det ändamål det har beviljats för. Bidragets användning ska kunna
redovisas i den ekonomiska redovisningen, som lämnas in på det sätt Skolverket aviserat. Den
ekonomiska redovisningen ska granskas av en revisor som redogör för sina iakttagelser i ett
intyg. Detta intyg ska bifogas redovisningen. Om bidraget som tagits emot uppgått till minst
fem prisbasbelopp (dvs. 221 500 kr år 2016) ska revisorn vara auktoriserad eller godkänd.
Eftersom kostnader för revisor inte bidrar till syftet med bidraget, att höja kvalitet i och öka
individanpassning av utbildningen, kan sådana kostnader inte heller beviljas vid ansökan.
Del två är en uppföljning av utformningen och effekterna av insatsen. Uppföljningen utgår från
hur insatsen har genomförts, vilka effekter man sett och även förväntar sig framåt och hur
insatsen bidragit till statsbidragets syfte.

Återbetalning
Skolverket kan helt eller delvis komma att kräva tillbaka bidrag om någon mottagare är återbetalningsskyldig.
Av 8 § förordningen följer att en mottagare av statsbidrag är 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 § inte har lämnats, eller
5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag.
4
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Skolverket kommer att genomföra stickprovskontroller för att säkerställa att inlämnade uppgifter överensstämmer med ansökan. Vid upptäckt av oriktiga uppgifter kommer Skolverket
att rikta återkrav enligt 8-9 §§ i förordningen.

Kontakt
Camilla Odenberg
Tel: 08-527 337 23

Ulrika Perry
Tel: 08- 527 331 77

E-post: sfi.statsbidrag@skolverket.se

Mer information
Läs även förordningen (2012:993) om statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare.
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Att fylla i ansökan
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Nedan följer en beskrivning
av vad ni kan tänka på när
ni fyller i ansökan. Samtliga
delar är inte kommenterade.

Fyll i uppgifter till er som anordnare, dvs. ni som bedriver
utbildningen.
Börja med att fylla i organisationsnummer. I bladet
Organisationsnummer återfinns vissa organisationsnummer, till
kommuner och kommunalförbund. För kommuner och
kommunalförbund kommer vissa uppgifter vara förifyllda
när organisationsnumret fyllts i. Kontrollera dessa uppgifter
och notera eventuella ändringar. För övriga anordnare utbildningsanordnare som anordnar utbildning på
entreprenad, folkhögskolor och övriga anordnare med
betygsrätt samt Kriminalvården - fyll i organisationsnummer
och fortsätt sedan fylla i era uppgifter i högra spalten.
Om ni som anordnare finns på flera verksamhetsorter,
notera ’flera’ och fyll i ytterligare uppgifter på blad
Verksamhetsorter.

Här fyller ni i hur er verksamhet ser ut idag, ”var är ni?”.
Beskriv verksamheten utifrån ert utvecklingsbehov, dvs. vilka
områden som är särskilt angelägna att utveckla i förhållande
till de nationella målen. Beskriv de delar av verksamheten
eller de områden som är relevanta för den insats ni söker
statsbidrag för.
Ni kan även beskriva vad analysen av behoven grundar sig på,
vad ni tidigare prövat och eventuella prioriteringar ni gör om
utvecklingsområdena är flera.

Besvara frågan och beskriv sedan i fritext vilket/vilka
statsbidrag eller särskilda ersättningar ni mottar och för vilka
insatser ni får dessa. Om Skolverket bedömer att ni söker
också detta statsbidrag för samma insats kommer
statsbidraget inte att beviljas.
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Den schablonersättning som kommunen mottar bland annat
för kostnader för utbildning i svenska för invandrare eller
motsvarande utbildning, enligt 10 § förordningen (2010:1122)
om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
behöver inte redogöras för i ansökan.
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Här beskriver ni den insats ni valt att fokusera på
och vill genomföra – ”hur gör ni?”. Beskriv tydligt
och konkret hur ni tänker arbeta med insatsen.
Det är centralt att det framgår hur insatsen
förankras i verksamheten och nuläget men också
hur det finns en strävan efter förnyelse och en
möjlighet att insatsen kan gagna flera elever, få
effekt också på lång sikt och bli varaktig.
Insatsen behöver fokusera på utbildning i svenska
för invandrare som en kvalificerad språkutbildning
– att eleven utvecklar en kommunikativ
språkförmåga och får språkliga redskap för aktivt
deltagande i vardags- samhälls- och arbetsliv.
Beskriv hur insatsen är förankrad i utbildning i
svenska för invandrare med de nationella målen i
fokus, ex. behöver arbetsplatsförlagt lärande utgå
från regleringarna i 2 kap. 26-28 §§ förordningen
(2011:1108) om vuxenutbildning.
Insatsen behöver ligga inom ramen för 2017.

Här förtydligar ni hur den planerade insatsen är en
insats som ni inte redan erbjuder. Anordnare som
inom ramen för förordningen har beviljats
statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare
år 2013, 2014, 2015 och/eller 2016 ombeds i del 2
uppge vad statsbidraget beviljats för dessa år. För
att kunna beviljas bidrag för 2017gäller samma
förutsättningar för samtliga anordnare: att bidrag
inte får lämnas får insatser som redan erbjuds. För
att kunna beviljas bidrag för 2017 krävs därmed en
utveckling av vad som redan görs eller har gjorts.

Av ansökan behöver det tydligt framgå om samverkan med någon annan anordnare
kommer att ske och i så fall med vilken/vilka anordnare. I detta fält avses samverkan med
annan anordnare av utbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning. Om
samverkan innebär att anordnarna genomför en gemensam insats fylls ansökan i av en
anordnare. Övriga anordnare fyller i blanketten Intyg vid samverkan, som bifogas ansökan.
Anordnaren som fyller i och skickar in ansökan blir mottagare av statsbidraget om
statsbidraget beviljas. Mottagare av statsbidraget är ansvarig för att krav i förordningen och
villkor i beslut om statsbidrag följs, inklusive att uppföljningar skickas in.
Om samverkan innebär att ni kommer att ha kontakt med annan anordnare i syfte att dela
erfarenheter, men inte7 genomföra insatsen tillsammans, fyller varje anordnare i varsin
ansökan.
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Här beskriver ni hur insatsen ni ansöker om statsbidrag för
bidrar till höjd kvalitet, vilket önskat läge ni strävar mot och
effekterna på kort respektive lång sikt – ”vart ska ni?”. Utgå
från er beskrivning av verksamheten idag, nuläget, samt vilka
utvecklingsbehov ni sett utifrån de nationella målen för
utbildningen och beskriv vad insatsen förväntas leda till.
Insatsen ska bidra till höjd kvalitet i utbildningen och
kopplingen till de nationella målen och strävan efter förnyelse
är därmed centralt, se s. 1 i denna information.
Här beskriver ni hur insatsen ni ansöker om statsbidrag för
bidrar till ökad flexibilitet utifrån de nationella målen för
utbildningen, se s. 2.
Beskriv hur verksamheten utvecklas med fokus på flexibilitet
och hur flexibiliteten ökar för eleven. Beskriv det önskade läge
ni ser efter genomförd insats.
Här beskriver ni hur insatsen ni ansöker om statsbidrag för
bidrar till ökad individanpassning utifrån de nationella målen
för utbildningen, se s. 2.
Beskriv hur den insats ni planerar bidrar till att verksamheten
utvecklas med fokus på individanpassning, hur utbildningen
efter genomförd insats än mer utformas utifrån och anpassas
till den enskilde eleven. Beskriv hur insatsen får effekt på
elevernas utbildning.

Här beskriver ni hur ni tänker följa upp och utvärdera insatsen – ”hur blev
det?”. Beskriv vad ni tänker göra för att följa upp hur insatsen leder till det
önskade läge ni tänker er.
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Här beskriver ni kostnaderna för den insats ni söker
statsbidrag för. Fördela era kostnader under de olika
kostnadsposterna och komplettera med ytterligare
rubriker vid behov. Belopp som ansöks för kan
komma att justeras.
Det är viktigt med ett helhetstänk kring hur
exempelvis verktyg eller personalförstärkning av
olika slag ska användas inom insatsen och att dessa
är förankrade i den övergripande utvecklingstanken.
Var i ansökan tydlig med hur de kostnader ni
ansöker för hänger ihop med insatsen, genom att det
framgår i beskrivningen av insatsen (del 3) och här.
Kostnader för revisor och utlandsresor beviljas inte.
Under rubriken belopp, ange endast siffror och inga
punkter eller dylikt. Era kostnader kommer då att
summeras under ”Totalt ansökt belopp”.
Kontrollera att detta belopp stämmer innan ni
skickar in.
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Här anger ni kontaktuppgifter till
rektor/ansvarig chef. Beslut skickas ut till
angiven postadress och övrig information
skickas ut via email.

Kontrollera att samtliga villkor är ikryssade
innan ni skickar in er ansökan.

10

