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Statsbidrag för regional yrkesinriktad
vuxenutbildning - Yrkesvux/Yrkesvux+SFI för 2021
Beslut om redovisning
Skolverket beslutar att ni ska återbetala 25940549 kronor. Återbetalningen
ska ske enligt separat faktura.
Skolverkets beslut får enligt Förordning (2016:937) om statsbidrag för
regional yrkesinriktad vuxenutbildning inte överklagas.
Skäl för beslut

Ni har skickat in en redovisning som visar att ni inte har använt hela det
belopp ni blivit beviljade i statsbidrag för bidragsåret 2021. Skolverket
återkräver därför det belopp ni inte använt. Det belopp ni redovisat
kan ha korrigerats utifrån de kontroller som Skolverket genomfört i
handläggningen. Justeringar som gjorts under handläggningen och återkrav
framgår av uppgifterna i redovisningsblanketten.
Ni ska återbetala 0 kronor inom yrkesvux och 25940549 kronor i yrkesvux
sfi/sva och/eller yrkesvux kombination. Information om återbetalning finns
nedan.
Övrig information
Huvudsökande kommun ansvarar för att informera de medsökande
kommunerna om detta beslut.
Viktig information om statsbidrag för yrkesvux, yrkesvux sfi/
sva och yrkesvux kombination
Bakgrund

Skolverket fattade beslut om statsbidrag för yrkesvux, yrkesvux sfi/sva, och
stödjande insatser den 17 juni 2020. Den 10 februari 2021 fattades beslut om
extra medel för bidragsåret 2021.
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Bidrag för platser inom kombinationsutbildningar regleras av 31 a § i
förordningen (2016:937), den paragrafen ändrades 23 juni 2021 och
regeringen tillförde extramedel (776 200 000 kronor) för ändamålet.
Skolverket fattade beslut om statsbidrag yrkesvux kombination den 28
oktober och den 18 november 2021.
Redovisningen grundar sig på totalt beslutat belopp om 2 971 424 103
kronor efter samtliga beslutstillfällen som angetts ovan.
Återbetalning av statsbidrag

Fakturor skickas inom en vecka efter att beslut har fattats. Bidrag som ska
återbetalas faktureras separat för yrkesvux, yrkesvux sfi/sva och yrkesvux
kombination. Fakturorna har meddelandetexten Återkrav av statsbidrag
för yrkesvux 2021 respektive Återkrav av statsbidrag för yrkesvux sfi/sva och
kombination 2021.
Kontroller gjorda i redovisningen 2021

Dubbelredovisade elever
Vi har genomfört kontroller för att säkerställa att elever inte är
dubbelredovisade, det vill säga att kommunerna redovisat samma elev
i olika bidrag eller att samma elev återfinns hos flera huvudmän (med
samma kurskod). Kommungrupperna har getts möjlighet att komplettera
sin redovisning för att tydliggöra var en viss elev ska redovisas. Om
kommungruppen inte har svarat på kompletteringen har Skolverket valt att
ta bort eleven då eleven kan bedömas som dubbelredovisad.
Orienteringskurser
Orienteringskurser får utgöra högst 200 verksamhetspoäng för en elev
inom yrkesvux. Inom yrkesvux sfi/sva och i yrkesvux kombination får
orienteringskurser utgöra högst 400 verksamhetspoäng för en elev. Av dessa
400 poäng får högst 200 poäng avse orienteringskurser som syftar till att
ge modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål och högst 200
får avse andra orienteringskurser. Detta gäller per bidragsår. Villkor för
orienteringskurser regleras av 21 § förordning (2016:937) om statsbidrag för
regional yrkesinriktad vuxenutbildning.
För de kommungrupper som redovisat för högt antal poäng i
orienteringskurser har vi tagit bort de verksamhetspoäng som överstiger
tillåtna poäng enligt ovan.
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Kurser i vissa ämnen
Kurser i vissa ämnen (svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik
och samhällskunskap på gymnasial nivå) får utgöra högst 25 procent av en
elevs utbildning. Villkor för kurser i vissa ämnen regleras av 22 § förordning
(2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.
En elev kan läsa mer än 25 procent i kurser i vissa ämnen om en del av
utbildningen genomförts tidigare år, planeras att genomföras kommande
år eller utgör medfinansiering. Kommungrupper som har redovisat för hög
andel verksamhetspoäng i kurser i vissa ämnen har ombetts motivera detta
i redovisningsformuläret. I de fall där vi gjort bedömningen att det inte
finns ett giltigt skäl, har vi tagit bort poäng så att de motsvarar 25 procent av
elevens utbildning.
Bedömning av stödjande insatser
Kommungrupperna har i redovisningen beskrivit vilka stödjande insatser de
sökt statsbidrag för och redogjort för på vilket sätt insatserna hjälpt elever att
nå målen med utbildningen.
Skolverket har gjort en helhetsbedömning av de stödjande insatserna för att
se om kraven i förordningen (2016:937) har uppfyllts. Bedömningarna har
gjorts tillsammans med enheterna för Skoljuridik och Verksjuridik.
Uppföljning
Utöver den här redovisningen kan Skolverket genomföra
stickprovskontroller, för att säkerställa att det finns underlag som styrker de
uppgifter som beslutet grundats på.
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Beslut har fattats av Johanna Freed efter föredragning av Linda Persson.
Handläggare var Sofia Refai.

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

