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Statsbidrag för barn som vistas i landet utan tillstånd
för 2020
Beslut om ansökan
Skolverket beslutar att bevilja er ansökan om statsbidrag. Beslutet fattas med
stöd av förordning (2013:361) om statsbidrag för utbildning för barn som
vistas i landet utan tillstånd.
Ni beviljas 67 529 kronor i bidrag. Bidraget avser HT 2020. Bidraget betalas
ut enligt utbetalningsplan till bankgiro/plusgiro 5674-3529.
Skolverkets beslut får enligt förordning (2013:361) inte överklagas.
Information om statsbidraget
Syftet med statsbidraget är att kommuner som inom sitt område har barn
som vistas i landet utantillstånd och har kostnader för barnets utbildning
ska kunna ansöka om ersättning för sina kostnader. Bidrag lämnas i mån
av medel. Bidrag lämnas förkostnader för utbildning i förskoleklassen,
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan
och gymnasiesärskolan. Bidraget avser höstterminen 2020 och kan
användas till i huvudsak samma utbildningskostnader som för andra elever.
Detta inkluderar grundkostnader för undervisning så som lärverktyg,
elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader,
tilläggskostnader för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd
eller har erbjudits modersmålsundervisning, samt skolskjuts.
Fördelning av statsbidrag
Bidraget fördelas proportionellt till samtliga kommuner som ansökt om
bidrag. Skolverket beslutarom respektive kommuns fördelningstal utifrån
statistik från Migrationsverket. Fördelningstalet fastställs till ett medelvärde
av antalet asylsökande barn i åldern 6-17 år i kommunen under de senaste
tre åren (2017, 2018 och 2019). Nytt för 2020 är att medelvärdet beräknas
utifrån summan av antalet asylsökande per månad dividerat med 36 (antalet
månader på tre år). Tidigare beräknade Skolverket medelvärdet utifrån
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kvartal. Det nya sättet att räkna på bedöms vara mer tillförlitligt och bättre
avspegla snabba fluktuationer. på migrationsområdet.
Utbetalningsplan
Bidraget betalas ut snarast möjligt efter beslut om ansökan, dock senast
15 december 2020 enligt 7 § iförordning (2013:361) om statsbidrag för
utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd.
Ändrade omständigheter eller uppgifter
Skolverket kan komma att hålla inne en utbetalning av statsbidrag om det
framkommer att omständigheterna i ärendet eller uppgifterna som lämnats i
ansökan väsentligen har ändrats.
Uppföljning och redovisning
Skolverket har beslutat att för bidragsomgången 2020 och 2021 inte
genomföra någon redovisning (2020:1149). Detta för att lätta på
kommunernas administrativa börda under coronapandemin.
Återbetalning av statsbidrag
Kommuner som tagit emot statsbidrag för barn som vistas i landet utan
tillstånd kan bli återbetalningsskyldigenligt bestämmelserna i förordningens
10 §. Den som har tagit emot 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. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 9 §, eller
4. bidraget inte har använts för det ändamål det har beviljats för.
Skolverket ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag om en
kommun är återbetalningsskyldig. Om det finns särskilda skäl för det, får
Skolverket helt eller delvis avstå från återkrav.
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Beslut har fattats av tiina heino efter föredragning av Kristian Green.
Handläggare var Kristian Green.

Kontaktuppgifter
För frågor om beslutet,
e-posta: statsbidrag.papperslosa@skolverket.se eller ring: 08-527 33 200
(Skolverkets växel).

