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Statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är
folkbokförda i Sverige för 2018
Beslut om ansökan
Skolverket beslutar att delvis bevilja er ansökan. Beslutet om statsbidrag
fattas med stöd av förordningen (2011:538) om utbildning och statsbidrag
för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige.
Ni beviljas 116 000 kronor i statsbidrag . Ni har sökt 232 000 kronor.
Bidraget avser HT 2018. Bidraget betalas ut enligt utbetalningsplan till
bankgiro/plusgiro 327-2952.
Skolverkets beslut får enligt förordning (2011:538) inte överklagas.
Skälen för beslutet
Beslutet om delvis bifall har fattats på grund av att eleven Gabriela Juknaite
vårdnadshavare inte uppges arbeta på ambassad eller vid internationell
organisation vilket är ett grundkriterium för medborgare från länder utanför
EU, EES eller Schweiz för att få statsbidrag för eleven. Beslutet fattas med
stöd av Förordning (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn
och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige.
Kontaktuppgifter

För frågor om beslutet,
e-posta: statsbidrag.ickefolkbokford@skolverket.se eller ring: 08-527 33 200
(Skolverkets växel).
Beslut har fattats av Johanna Freed efter föredragning av Johanna Draxler.
Handläggare var Johanna Draxler.
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Beräkning av bidragsbeloppet
Statsbidrag lämnas med ett belopp som motsvarar hemkommunens kostnad
för barnets eller elevens utbildning.
Information om statsbidraget
De barn som omfattas av förordningen ska erbjudas utbildning och
annan pedagogisk verksamhet på samma villkor som barn och ungdomar
från Sverige. Statsbidrag kan sökas av hemkommunen för kostnader i
samband med att dessa barn och ungdomar deltar i vissa verksamheter och
utbildningar. Om eleven deltar i utbildning hos en enskild huvudman betalar
kommunen ersättningen till den enskilda huvudmannen.
Förälderns medborgarskap avgör för vilka skolformer Skolverket betalar
ut statsbidrag. Hemkommunen ansvarar för att före ansökan till Skolverket
kontrollera att eleven inte är folkbokförd i Sverige och att elevens förälder
arbetar eller studerar i Sverige i enlighet med bestämmelserna.
Utbetalningsplan
Bidraget betalas ut i november 2018. Utbetalningen har meddelandetexten
Statsbidrag barn och ungd. icke folkbokförda HT18.
Ändrade omständigheter eller uppgifter
Det är mycket viktigt att ni informerar Skolverket snarast om det sker
förändringar vad gäller er verksamhet. Det kan t.ex. röra sig om förändringar
som innebär att huvudmannen fusioneras med en annan huvudman
eller att ni är under rekonstruktion. Även förändringar som innebär att
huvudmannen köper eller säljer skolenheter från en annan huvudman
ska meddelas Skolverket. Detta görs genom att skicka ett meddelande
tillskolverket.statsbidrag@skolverket.se
Redovisning och uppföljning
Skolverket kan komma att genomföra stickprovskontroller, för att säkerställa
att det finns underlag som styrker de uppgifter som beslutet grundats på.
Stickprovet innebär bland annat att vi kommer att begära in arbetsgivarintyg
för vårdnadshavarna för vissa elever.
Återbetalning av statsbidraget
Den som tagit emot statsbidrag kan bli återbetalningsskyldig enligt
bestämmelserna i förordning (2011:538) om utbildning och statsbidrag för
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vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige. Ni är bland
annat skyldiga att lämna de uppgifter som Skolverket begär, annars kan ni bli
återbetalningsskyldiga.

