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Statsbidrag för utbildning som kombineras med
traineejobb samt för tidsbegränsat anställda inom
vården för 2018
Beslut om omfördelning av ansökan
Skolverket beslutar att ändra beviljat belopp för TYRESÖ KOMMUN
till 142 500 kronor (3 årsstudieplatser för utbildning i kombination med
tidsbegränsad anställning inom äldreomsorg, hälso- eller sjukvård).
Detta beslut ersätter tidigare beslut, i övrigt gäller samma villkor.
Skolverkets beslut får enligt förordning (2015:504) inte överklagas.
Bakgrund
Skolverket har tidigare beslutat om statsbidrag om statsbidrag för utbildning
som kombineras med traineejobb eller för tidsbegränsat anställda inom
vården för 2018. Ni beviljades 332 500 kr i ansökan.
Skälen för beslutet
Ni har i omfördelningen angett att ni lämnar tillbaka bidrag om 190 000 kr.
Omfördelningen förändrar därmed ert beviljade belopp för 2018 till 142
500 kr. Beslutet fattas med stöd av förordning (2015:504) om statsbidrag för
utbildning som kombineras med traineejobb eller annat arbete.
Kontaktuppgifter

För frågor om beslutet,
e-posta: statsbidrag.trainee@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 statsbidraget
Beräkning av bidragsbeloppet
Både statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb och
statsbidrag för personer som har en tidsbegränsad anställning inom
äldreomsorgen eller hälso- och sjukvården gäller att bidrag lämnas för
ett kalenderår i sänder med 47 500 kronor per årsstudieplats, enligt
4 § förordning 2015:504. Statsbidrag för båda bidragen lämnas för
utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
och en årsstudieplats motsvarar 800 verksamhetspoäng för samtliga
utbildningsinriktningar. En årsstudieplats kan fördelas mellan flera deltagare.
Villkor för statsbidraget
Gällande statsbidrag för utbildning i kombination med traineejobb får
statsbidrag lämnas till en kommun för utbildning som motsvarar kommunal
vuxenutbildning på gymnasial nivå om utbildningen
1. riktar sig till den som har fyllt 20 år,
2. bedrivs som deltidsstudier och kombineras med ett traineejobb enligt
förordningen (2015:503) om särskilt anställningsstöd, och
3. syftar till att ge deltagaren kompetens för anställning inom traineejobbets
yrkesområde.
Gällande statsbidrag för utbildning i kombination med tidsbegränsad
anställning inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg får även lämnas till
en kommun för utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning på
gymnasial nivå om utbildningen
1. riktar sig till personer som har en tidsbegränsad anställning inom
äldreomsorgen eller hälso- och sjukvården, och
2. syftar till att ge deltagarna kompetens för en tillsvidareanställning inom
äldre-omsorgen eller hälso- och sjukvården.
För utbildning som avses i första eller andra stycket ska bestämmelserna
om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i skollagen (2010:800),
förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning och andra författningar
tillämpas, med undantag av bestämmelserna om behörighet och urval.
Beviljade medel kan nyttjas för utbildningsplatser under hela kalenderåret
2018.
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Ut- eller återbetalningsplan
Beviljade bidrag i omfördelningen utbetalas efter beslut i juli 2018.
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
statsbidrag.administration@skolverket.se
Redovisning och uppföljning
Kommunerna ska redovisa hur statsbidraget har använts, enligt liknande
uppgifter som tidigare år, mellan den 15 januari och 15 februari 2019.
Ambitionen är att bidraget ska redovisas på ett formulär direkt i
statsbidragets e-tjänst. Huvudsökande kommun ansvarar för att redovisa
nyttjandet av statsbidraget för medsökande kommuner.
I enlighet med § 8 i förordningen (2015:504) ska kommuner som tagit emot
stats-bidrag enligt förordningen lämna sådan redovisning som Skolverket
begär.
Återbetalning av statsbidrag
1. Den som tagit emot statsbidrag kan bli återbetalningsskyldig enligt § 9
(2015:504) om:
2. bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp.
3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det
ändamål det har lämnats för.
4. redovisning efterfrågat av Statens skolverk inte lämnas.
5. mottagaren inte har följt villkor som framgår av beslutet om bidrag.
Kontaktuppgifter
För frågor om beslutet, e-posta: statsbidrag.trainee@skolverket.se
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