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Statsbidrag för regional yrkesinriktad
vuxenutbildning - Yrkesvux/Yrkesvux+SFI för 2018
Beslut om omfördelning av ansökan
Skolverket beslutar att ändra beviljat belopp för HANINGE KOMMUN
till 34 255 000 kronor (yrkesvux: 21 st 30 000 kr-platser, 427 st 35 000 krplatser och 137 st 75 000 kr-platser. Yrkesvux + sfi och sva: 16 st 30 000 krplatser och 130 st 35 000 kr-platser och 45 st 75 000 kr-platser).
Detta beslut ersätter tidigare beslut, i övrigt gäller samma villkor.
Skolverkets beslut får enligt Förordning (2016:937) inte överklagas.
Bakgrund
Skolverket har tidigare beslutat om Statsbidrag för regional yrkesinriktad
vuxenutbildning – Yrkesvux och yrkesvux i kombination med sfi och sva för
2018 enligt Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad
vuxenutbildning. Ni beviljades 32 980 000 kr i ansökan.
Skälen för beslutet
Ni har i omfördelningen angett att ni söker ytterligare bidrag om 5 675
000 kr och att ni lämnar tillbaka bidrag om 4 400 000 kr. Omfördelningen
förändrar därmed ert beviljade belopp för 2018 till 34 255 000 kr. Beslutet
fattas med stöd av förordning (2016:937) om statsbidrag för regionalt
yrkesvux.
Kontaktuppgifter

För frågor om beslutet,
e-posta: Statsbidragvux@skolverket.se eller ring: 08-527 33 200 (Skolverkets
växel).
Beslut har fattats av Andreas Spång efter föredragning av Anders Güttler.
Handläggare var Anders Güttler.

Postadress: 106 20 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 14
Telefon 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20
skolverket@skolverket.se www.skolverket.se
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Viktig information om statsbidrag för regionalt
yrkesinriktad vuxenutbildning
Beräkning av bidragsbeloppet
I förordning (2016:937) anges att Skolverket vid sin fördelning av statsbidrag
för yrkesutbildning för vuxna ska ta hänsyn till behoven av kompetens
på arbetsmarknaden och arbetslöshetens omfattning i de samverkande
kommunerna.
Skolverket presenterade inför ansökan 2018 ett stödmaterial med en
preliminär budget per kommun som vägledning i att söka statsbidrag.
Beräkningarna gjordes med framtagen fördelningsmodell, baserat på
beloppen i budgetpropositionen. Fördelningsmodellen tar hänsyn
till arbetslöshetens omfattning, behovet på arbetsmarknaden:
Arbetsförmedlingens bristindex, utbildningsnivå samt befolkningsmängden i
de samverkande kommunerna.
Villkor för yrkesinriktad vuxenutbildning
Enligt förordning (2016:937) lämnas, beroende på utbildningsinriktning
statsbidrag med 30 000 kr, 35 000 kr eller 75 000 kr per årsstudieplats, för
ett kalenderår i taget. Statsbidrag betalas ut proportionellt i förhållande
till antalet genomförda verksamhetspoäng. En årsstudieplats kan fördelas
mellan flera elever. En årsstudieplats omfattar 800 verksamhetspoäng i både
kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.
För statsbidrag till yrkeskurser i kombination med svenska för invandrare
(sfi) eller svenska som andraspråk (sva) utgår inte statsbidrag för svenska för
invandrare (sfi) eller svenska som andraspråk (sva) på grundläggande nivå.
Fördelning mellan bidragsnivåer
Det är möjligt att omfördela årsstudieplatser mellan de olika bidragsnivåerna
(30 000 kr, 35 000 kr och 75 000 kr). Kravet gäller dock att villkoren i 20
§ 4 p. måste vara uppfyllda. Det innebär att de samverkande kommunerna
tagit fram ett utbud av utbildningar efter samråd med Arbetsförmedlingen
och den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet. Samrådet ska
kunna styrkas med skriftlig dokumentation som kan komma att efterfrågas
vid kontroll.
Beviljade medel kan nyttjas för utbildningsplatser under hela kalenderåret
2018.
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Medfinansiering
Enligt förordning (2016:937) behöver de samverkande kommunerna med
egna medel genomföra lika många årsstudieplatser som de får statsbidrag
för. Medfinansieringen ska utgöras av utbildning som motsvarar utbildning
enligt förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad
vuxenutbildning. Yrkesutbildning inom den lägre bidragsnivån kan
utgöra medfinansiering av yrkesutbildning i den högre bidragsnivån. Som
medfinansieringen räknas alltså årsstudieplats mot årsstudieplats, oavsett
bidragsnivå.
Ut- eller återbetalningsplan
Beviljade bidrag i omfördelningen utbetalas efter beslut i juli 2018. Bidraget
betalas ut separat för yrkesvux och yrkesvux i kombination med sfi och sva.
Bidrag som ni lämnat tillbaka i omfördelningen ska återbetalas enligt faktura
som skickas separat.
Ändrade omständigheter eller uppgifter
Skolverket kan hålla inne en utbetalning av statsbidrag eller besluta om
återkrav om det kommer fram att ärendets förutsättningar eller uppgifterna
som lämnats har ändrats väsentligt.
Det är viktigt att ni informerar Skolverket snarast om det sker förändringar
vad gäller er verksamhet. Detta görs genom att skicka ett meddelande till
skolver-ket.statsbidrag@skolverket.se.
Redovisning och uppföljning
Kommunerna ska redovisa senast 15 februari 2019 hur statsbidraget har
använts. Samverkande kommunerna redovisar uppgifterna gemensamt.
Ambitionen är att bidraget ska redovisas på ett formulär direkt i
statsbidragets e-tjänst. Uppgifterna ska enkelt gå att föra över från det
formulär ni laddar ner på hemsidan till e-tjänsten vid redovisningstillfället.
I enlighet med § 36 i förordningen (2016:937) ska kommuner som tagit emot
statsbidrag enligt förordningen lämna sådan redovisning som Skolverket
begär.
Återbetalning av statsbidrag
Den som tagit emot statsbidrag kan bli återbetalningsskyldig enligt
bestämmelserna i förordning (2016:937). Ni är bland annat skyldiga
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att lämna de uppgifter som Skolverket begär, annars kan ni bli
återbetalningsskyldiga.
Kontaktuppgifter
För frågor om beslutet,
e-posta: statsbidragvux@skolverket.se

