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Redovisning av uppdrag om ändring i förordningen om
statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och
ungdomar
Dnr U2018/01983/S

Härmed redovisas uppdraget om förslag till ändring i förordningen om statsbidrag
till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar givet i regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Statens skolverk.
Sammanfattning
Skolverket har fått i uppdrag att utarbeta ett förslag till ändring av den förordning
som reglerar statsbidragen för utlandsundervisning. Syftet med uppdraget är att
skapa ett mer hållbart och rättssäkert system för de svenska utlandsskolorna. Förordningen tillkom i början av 1990-talet. Sedan dess har det skett stora förändringar
i omvärlden och förutsättningarna för utlandsundervisningen har ändrats, bl.a.
lockar utlandsskolorna allt färre/ få elever. Regeringens uppdrag till Skolverket är
dock inte att se över systemet i grunden utan att föreslå justeringar i dagens system.
För att skapa ett mer hållbart och rättssäkert system för de svenska utlandsskolorna
föreslår Skolverket att:
•

Kriterierna för att elever ska vara statsbidragsberättigade ska förändras så
att de blir enklare och inkluderar fler elever.

•

Lokalbidraget avskaffas. Medel som idag fördelas i lokalbidrag föreslås istället ingå i elevbidraget.

De förenklade reglerna beräknas medföra att fler elever blir statsbidragsberättigade,
från dagens 500 till 885 i förskoleklass och grundskola och från 48 till 156 i gymnasieskolan. De ger också förutsättningar för en avsevärt enklare och mer rättssäker
handläggning. Skolverket har utgått från att förslagen ska vara kostnadsneutrala. De
förändringar som vi föreslår ska således varken minska eller öka statens kostnader.
Förslagen kan också innebära att fler huvudmän ansöker om att bli bidragsberättigade. Vi föreslår dock inga ändringar av reglerna om vilka huvudmän som kan berättigas till statsbidrag. Det innebär att Skolverket även fortsättningsvis när en huvudman ansöker om att bli bidragsberättigad kommer att bedöma om det finns förutsättningar att anordna utbildningen samt att det finns ett behov av den.
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Besöksadress: Fleminggatan 14
Telefon: 08-527 332 00
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Bakgrund
Syftet med svenska utlandsskolor är att erbjuda skolgång enligt svenska läroplaner
till de barn och ungdomar som följer med svenska medborgare som av olika skäl
vistas utomlands. För att dessa familjer ska behålla kontakten med Sverige och för
att underlätta möjligheten att återvända till Sverige efter utlandsvistelsen finns det i
vissa länder tillgång till en undervisning som motsvarar den svenska skolans.
När förordningen infördes i början av 1990-talet fanns 36 aktiva skolor med totalt
cirka 1 500 elever. Vissa skolor var mycket små med ett fåtal elever, till exempel
Svenska skolan i Lima med 4 elever, Svenska skolan i Bukoba med 7 elever och
Svenska skolan i Milano med 5 elever. Sedan 2005 har antalet utlandsskolor minskat från 30 (i 19 länder) till 18 skolor (i 11 länder) för läsåret 2017/18. Antalet elever har mellan läsåren 2013/14 – 2017/18 varit ca 1 300 – 1 600.
Utlandsskolorna idag

Idag vistas cirka 660 000 svenskar utomlands mer eller mindre permanent1. Staten
stödjer svensk utbildning i utlandet i fyra olika former. Dessa fyra former är:
•

svenska utlandsskolor,

•

distansundervisning,

•

kompletterande svensk undervisning och

•

en utländsk skola (internationell skola).

Läsåret 2017/18 undervisades 1 558 elever på 18 svenska utlandsskolor varav 548
var berättigade till statsbidrag. Utlandsskolorna får statsbidrag för sina bidragsberättigade elever (elevbidrag), sina lokalkostnader (lokalbidrag) och för eventuella distansstuderande elever som handleds på skolan (handledningsbidrag). Statsbidragen
för 2018 uppgick totalt till knappt 46 miljoner kronor.
Flera av skolorna är mycket små, 6 av de 18 skolorna hade 20 eller färre bidragsberättigade elever. De största skolorna har runt 50 bidragsberättigade elever. Skolorna
undervisar också elever som inte berättigar till statsbidrag. Räknar man med dessa
elever blir vissa skolor relativt stora, tre har då fler än 100 elever i grundskolan. Sex
av utlandsskolorna har gymnasieskola. Det är få gymnasielever som berättigar till
statsbidrag. Av totalt 539 elever i gymnasieskolan var det bara 48 som var berättigade till statsbidrag. Det högsta antalet statsbidragsberättigade elever i en skola var
11 (Bryssel). I bilaga 3 redogörs bland annat för i vilka orter och länder som de
svenska utlandsskolorna finns samt antalet elever per skola.
Statsbidraget till utlandsundervisning
Bidrag för elever (elevbidrag)

Utlandsskolorna får statsbidrag för de elever som är statsbidragsberättigade i enlighet med 3 § i förordningen. Svenska utlandsskolor med förskoleklass och
1

Föreningen Svenskar i Världen anger 660 000 på sin webbplats: https://www.sviv.se/om-oss/
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grundskola beviljades drygt 30 miljoner kronor i elevbidrag för bidragsåret 2018 för
500 statsbidragsberättigade elever. Sex svenska utlandsskolor med gymnasieutbildning har beviljats bidrag om drygt två miljoner kronor för 48 berättigade elever, se
bilaga 3. Elevbidraget beräknas utifrån medelvärdet av bidragsberättigade elever under de tre senaste åren.
Faktaruta 1. Kriterier för elevbidraget, 3 § i förordningen.
Om inte något annat framgår av 33 och 36 §§, utgör de elever underlaget för bidraget som uppfyller följande villkor. Minst en av deras vårdnadshavare är svensk
medborgare och minst en av dem vistas i utlandet på grund av
1. tjänstgöring vid en svensk myndighet eller organisation,
2. tjänstgöring vid en internationell organisation,
3. tjänstgöring vid ett företag i följande fall, nämligen
a. tjänstgöring vid ett företag som är en svensk juridisk person,
b. tjänstgöring vid ett företag som är en utländsk juridisk person över vilken en
svensk juridisk person har ett bestämmande inflytande,
c. tillfällig tjänstgöring i utlandet hos en utländsk juridisk person som bedriver
verksamhet i Sverige, eller
d. en i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid en utländsk juridisk person,
4. studier eller forskning för vilka det lämnas studiemedel, stipendier eller lön,
5. kulturarbete på vilket vederbörandes huvudsakliga försörjning beror, eller
6. verksamhet i utlandet som i övrigt bedöms väsentlig för det svenska samhället.
Statens skolverk får medge att även andra elever än de som avses i första stycket får
räknas med, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden.
Skolverkets tolkning av reglerna i 3 § i förordningen är att arbete eller verksamhet
som bedrivs utomlands ska bedrivas i svenskt samhällsintresse för att berättiga till
statsbidrag. Arbetet eller verksamheten ska därför inte bedrivas på individnivå eller
enskild företagsnivå, utan för Sverige i allmänhet. Vårdnadshavarnas utlandsvistelse
ska vara en sammanhängande period om minst sex månader för det läsår som det
söks elevbidrag för. Kriterierna är svåra att tillämpa på ett rättssäkert sätt eftersom
de inte längre avspeglar förhållanden i näringslivet och hur svenskar som flyttar utomlands har sin försörjning). Det är komplext att bedöma synnerliga skäl. En annan svårighet är att bedöma om den sökandes verksamhet är att anses som väsentlig för det svenska samhället (se vidare under avsnittet om föreslagna ändringar av
elevbidraget nedan).
Statsbidrag till lokalkostnader (Lokalbidrag)

Utlandsskolorna får statsbidrag för lokalkostnader i enlighet med 28 § i förordningen. För 2018 var lokalbidraget drygt 13,5 miljoner kronor.
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Faktaruta 2. Lokalbidrag
28 § Statsbidrag till en utlandsskolas lokalkostnader lämnas med 50 procent av
årskostnaderna för de lokaler som behövs för utbildningen av utlandssvenska elever, om inte annat följer av avtal eller beslut som regeringen meddelar särskilt.
Statens skolverk skall meddela föreskrifter om underlaget för beräkning av statsbidraget till lokalkostnader.
Samtliga 18 utlandsskolor får idag lokalbidrag för grundskolan men bara sex av
dem lokalbidrag för gymnasieskolan. Lokalbidraget handläggs på olika sätt för
grund- och gymnasieskolan. För grundskola får skolan 50 procent av den totala
kostnaden. För gymnasieskolan är bidraget mer komplicerat. Dels får skolan 50
procent av lokalkostnaderna multiplicerade med den andel av lokalerna som gymnasiet gemensamt använder med grundskolan. Dels får skolan 50 procent av de totala lokalkostnaderna som enbart används av gymnasiet multiplicerat med andelen
statsbidragsberättigade gymnasielever på skolan.
Skolverket har föreskrivit om vilka kostnader som berättigar till lokalbidrag2.
Faktaruta 3. Bidragsberättigade lokalkostnader
Kostnader som berättigar till statsbidrag innefattar:

2

•

Hyreskostnad för lokaler som är nödvändiga för undervisningen, det innebär: klassrum, grupprum, bibliotek, slöjdlokaler, gymnastiksal, skolmatsal, samlingslokal enbart för skolans bruk, expeditionsutrymmen, personalutrymmen, elev-vårdsutrymmen, kapprum, toaletter, städutrymmen
och institutionslokaler.

•

Räntekostnad och avskrivning för investering i egen skolbyggnad i de delar som godkänts av staten. Om annat statligt bidrag utgått som täcker en
del av godkänd investeringskostnad, lämnas ersättning med mellanskillnaden mellan det beloppet och den faktiska kostnaden.

•

Driftskostnader: värme, ventilation, belysning, städning, vatten och gas.

•

Fastighetsskatt

•

Fastighetsförsäkring

•

Löpande underhåll

•

Arrende

•

Vakthållning av skollokaler under särskilda förhållanden.

SKOLFS 2008:9
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Lokalbidrag beviljas utifrån preliminära kostnader för kommande år som huvudmännen redovisar för Skolverket senast den 15 oktober. Våren efter bidragsåret begär Skolverket in en slutreglering för lokalbidraget. Huvudmännen behöver lämna
in omfattande och detaljerade uppgifter vid flera tillfällen. Hanteringen av lokalbidraget är därför administrativt betungande för huvudmännen och för Skolverket.
Det är också svårt för Skolverket att kontrollera redovisade uppgifter.
Få av eleverna vid utlandsskolorna berättigar till statsbidrag

Huvuddelen av de elever som undervisas i de svenska utlandsskolorna berättigar
inte huvudmännen att få statsbidrag. Av det totala antalet elever i samtliga skolformer (1 558 elever) berättigade 35 procent till statsbidrag läsåret 2017/18. Däremot
har många av eleverna minst en svensk vårdnadshavare vilket har relevans för våra
förslag och konsekvenserna av dem. Det var 89 procent av eleverna läsåret
2017/18 som hade minst en vårdnadshavare som var svensk medborgare, se bilaga
3.
Etablering av nya skolor i utlandet

Skolverket beslutar om en huvudman kan bli berättigad till statsbidrag för utbildning i förskoleklass och i årskurserna 1–6 i grundskolan. Regeringen beslutar om
grundskoleutbildning i årskurserna 7–9 samt gymnasieutbildning.
Faktaruta 4. Berättigande av statsbidrag, 9 och 11 §§ i förordningen

9 § Statens skolverk får efter ansökan från huvudmannen för en utlandsskola förklara huvudmannen berättigad till statsbidrag för utbildning i förskoleklass och i
årskurserna 1–6, om
- huvudmannen har förutsättningar att anordna utbildningen och det finns ett
behov av den, och
- elevantalet, vid en allsidig bedömning av kvalitetskrav såväl i fråga om sociala
som andra aspekter på skolverksamhet, kan anses vara tillräckligt stort och beräknas vara någorlunda stabilt. Förordning (1999:443).
11 § Efter ansökan från huvudmannen för en utlandsskola som är berättigad till
statsbidrag kan regeringen besluta att grundskoleutbildning i årskurserna 7–9 samt
gymnasieutbildning får anordnas som reguljär utbildning vid skolan.
När en huvudman ansöker hos Skolverket om att få rätt till statsbidrag ska huvudmannen visa att det finns ett svenskt samhällsintresse av att huvudmannen etablerar
en svensk skola i utlandet. Detta ska styrkas med ett uttalande av en aktuell svensk
ambassad. Skolan ska också ha en stabilitet över tid vad gäller elevantal, där skolan
minst ska ha 20 elever. Dessa elever ska uppfylla kriterier enligt punkt 1, 2 eller 3a i
3 § i förordningen. Sedan 2005 har Skolverket endast beviljat en ansökan om att bli
bidragsberättigad (en skola i Kechkemeth i Ungern).
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Statsbidrag till distansundervisning i utlandet

Syftet med distansundervisning är detsamma som för utlandsskolorna och behörighetskraven föreslås bli detsamma. Statsbidrag beviljas, likt utlandsskolor, till huvudmännen för de elever som uppfyller kraven i 3 § i förordningen (se faktaruta 1
ovan). I dagsläget har Skolverket avtal med två huvudmän som erbjuder distansundervisning i utlandet. De är Sofia Distans (huvudman är Stockholms stad) som undervisar elever i årskurs 6–9 i grundskolan och Hermods AB som undervisar elever
i gymnasieskolan. Eleverna kan studera på heltid eller enstaka kurser. År 2018 beviljades 424 elever drygt 10,5 miljoner i statsbidrag med stöd av 3 § i förordningen
och 186 elever drygt 600 000 kronor med stöd av 33 §.
Elevavgifter

Förutom statsbidragen tar samtliga svenska utlandsskolor också ut elevavgifter.
Elevavgifterna ska enligt 19 § i förordningen vara skäliga med hänsyn till skolans
kostnader för verksamheten och det statsbidrag som lämnas, förutsatt att kostnaderna kan anses rimliga för verksamheten. Skolinspektionen ansvarar för tillsynen
av de svenska utlandsskolorna.
Det är stora skillnader i de elevavgifter som skolorna tar ut och hur statsbidraget
påverkar elevavgifterna. En del skolor låter statsbidraget ha en direkt inverkan på
berättigade elevers avgifter medan andra skolor låter bidraget påverka samtliga elevers avgifter, det vill säga både bidragsberättigade och icke berättigade elevers avgifter3. Storleken på avgiften varierar också mycket. Se några exempel från hösten
2018 i tabellen nedan. Eftersom skolorna hanterar elevavgifterna på olika sätt är det
svårt att bedöma hur ändringar i regelverket kommer att påverka enskilda vårdnadshavares ekonomi. Utöver omständigheten att eleven är berättigad till statsbidrag kan skolornas elevavgifter till exempel påverkas av om syskon går på skolan,
familjens årsinkomst, vilken årskurs eleven går i eller om arbetsgivaren betalar skolavgiften.
Exempel på elevavgifter vid svenska utlandsskolor läsåret 2018/2019.
Svensk utlandsskola
Berlin4
Bryssel5

3

Avgift per statsbidragsberättigad elev
3 300 euro
14 875 - 20 625 euro

Avgift per icke bidragsberättigad elev
4 800 euro
18 975 – 24 725 euro

PM – Statsbidrag för utlandselevers utbildning i utlandet, Dnr 60-2006:2147
Svenska skolan i Berlin anger avgifterna på sin webbplats: https://www.svenskaskolan-berlin.de/skolavgift
5
Scandinavian School of Brussels anger avgifterna på sin webbplats: http://www2.ssb.be/teachers/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/teachers/Public/fees/SSB%20School%20Fees%2020182019%20General%20Assembly%2017%2006%202018.pdf&action=default
4
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Gran Canaria6
Nairobi7
Teneriffa8

2 425 euro
70 700 – 95 600 kronor
2 500 euro

3 362 euro
70 700 – 136 200 kronor
4050 euro

En modernisering av förordningen är nödvändig och efterfrågad

Utifrån att cirka 600 000 svenskar vistas utomlands är det en liten andel som går i
svenska utlandsskolor. Flera av skolorna är dessutom mycket små. För många
svenskar kan en internationell utbildning som t.ex. IB vara mer attraktivt än svensk
utlandsskola eftersom det är vanligt att familjen flyttar vidare till ett annat land istället för att återvända till Sverige efter utlandsvistelsen. Regeringens uppdrag till Skolverket är dock inte att se över systemet med utlandsskolor i grunden utan att föreslå justeringar inom ramen för dagens system.
Förordningen tillkom i början av 1990-talet. Sedan dess har det skett stora förändringar i omvärlden och förutsättningarna för utlandsundervisningen. Det behövs en
anpassning av statsbidragssystemet så att det bättre speglar dagens förhållanden.
Dagens bestämmelser medför tolkningssvårigheter, vilket innebär en risk för rättsosäkra bedömningar. Skolverket har också tidigare uppmärksammat regeringen på
tillämpningssvårigheter i nuvarande regelverk och har senast i form av en hemställan utfärdad 2017 (dnr 4.2.2–2017:1873) vänt sig till regeringen och bl.a. föreslagit
en översyn av förordningen. I samband med den hemställan var Skolverket i kontakt med företrädare för organisationer och myndigheter som kan ha intresse av
svensk utlandsundervisning9. Samtliga delade Skolverkets bild av förändringar i omvärlden och behovet av förändring i statsbidragets regelverk.
Det är komplext att bedöma vilka elever som ska berättiga till statsbidrag

Skolverkets anser att det är angeläget att ändra kriterierna för att elever ska berättiga
till statsbidrag. De kriterier som handlar om föräldrarnas tjänstgöring är inte anpassade till förhållanden i dagens näringsliv. Bedömningarna har blivit alltmer komplicerade i takt med att ägarförhållanden i näringslivet blivit mer invecklade. Främst
beror detta på att det är en annan marknad idag än när förordningen kom till. Idag
tjänstgör vårdnadshavare ofta på mindre företag, där verksamheten inte drivs för
Sverige i allmänhet utan på individnivå eller enskild företagsnivå. Även synnerliga
skäl åberopas av vårdnadshavare, det kan bland annat handla om medicinska skäl
som är svåra att bedöma vid ansökan om statsbidrag.

6

Svenska skolan Gran Canaria anger avgifterna på sin webbplats: http://www.svenskaskolangc.com/avgifter.html
7
Svenska skolan i Nairobi anger avgifterna på sin webbplats: http://ssn.or.ke/ssn/ansokan/skolavgifter/
8
Svenska skolan Teneriffa anger avgifterna på sin webbplats: http://teneriffaskolan.com/praktiskt/elevavgifter.html
9
Svenska Institutet, Svenska Utlandsskolors Förening (SUF), Svenskar i Världen, Svenskt Näringsliv, Sverigekontakt, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och SWEA. Business Sweden
avböjde kontakt.
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När en vårdnadshavare överväger flytt utomlands är det svårt för dem att bedöma
om deras barn kommer bli statsbidragsberättigat. Också för huvudmännen är det
svårt att i förväg bedöma vilka elever som kommer berättiga till statsbidrag vilket
försvårar deras planering. Sammantaget leder detta till en osäker situation både för
vårdnadshavare och för huvudmännen. Skolverket gör därför bedömningen att reglerna bör förenklas.
Statsbidraget bör gå till alla elever med svensk vårdnadshavare och lokalbidraget
bör avskaffas

De viktigaste förslagen till förändringar är att förenkla reglerna för att erhålla statsbidrag och att avskaffa lokalbidraget. Den del av bidraget som idag betalas i lokalbidrag ska istället fördelas som elevbidrag. Vår utgångspunkt för förslagen på ändringar i förordningen är att skapa ett rättssäkert system som inte skiljer på skälen till
varför svenska vårdnadshavare flyttar utomlands. Idag är det vårdnadshavarnas
tjänstgöring enligt 3 § i förordningen som avgör om eleven har rätt till statsbidrag.
Förutom att kriterierna är svåra är det också ett förfarande som inte används vid
hanteringen av andra statsbidrag. Exempelvis görs inte en sådan prövning för
statsbidraget för utlandssvenska elever10. Vi tycker därför att kraven ska tas bort
även för detta statsbidrag.
Vårt förslag är istället att kriteriet för att berättiga till statsbidrag ska vara att minst
en av elevens vårdnadshavare är svensk medborgare och stadigvarande vistas sex
månader i utlandet. Förslagen bidrar till en större förutsägbarhet för alla inblandade
parter. Det kommer att bli enklare för vårdnadshavarna och skolorna att förutse
vilka elever som har rätt till statsbidrag. Förslaget medför också minskad administration för både vårdnadshavare och skolor. Idag lämnar utlandsskolorna exempelvis detaljerade uppgifter för att Skolverket ska ha möjlighet att handlägga lokalbidraget. För elevbidraget lämnas idag uppgifter om vårdnadshavarnas tjänstgöring,
vilket inte kommer behövas med det förslag om ändrade kriterier som vi lämnar.
Förslag som Skolverket inte valt att gå vidare med

Skolverket har utrett och övervägt olika förslag på ändringar i förordningen men
har valt att enbart gå vidare med de förslag som beskrivs i denna redovisning.
Ett exempel som har beaktats är att stryka vissa av kriterier som Skolverket idag
upplever som mest rättsosäkra, det vill säga 3 § punkt 3b, 3c, 3d, 5 och 6 i förordningen och att behålla de kriterier som kan handläggas mer rättssäkert, det vill säga
3 § punkt 1, 2, 3a, 4 och 7. Ett sådant förslag skulle exkludera fler elever. Av 996
elever som var berättigade till elevbidrag vid utlandsskolor, budgetåren 2017–2019,
skulle 447 elever ha fått avslag med det nämnda förslaget, se bilaga 1. Med en sådan
tillämpning skulle flera utlandsskolor med största sannolikhet inte vara berättigade
till statsbidrag överhuvudtaget, och av den anledningen valde Skolverket att inte gå
vidare med ett sådant alternativ.
10

Förordning (2015:736) om statsbidrag till kostnader för utbildning i Sverige för utlandssvenska elever
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Förslag på ändringar i förordningen och konsekvenser av dessa
I detta avsnitt lämnas konkreta förslag på ändringar i förordningen. Ändringarna i
sin helhet (förslag på ny utformning av förordningen) redogörs också för i bilaga 2.
Efter varje förslag redogörs även de konsekvenser som Skolverket bedömer att förändringarna leder till.
Förenkling av reglerna

Skolverket föreslår att dagens omfattande regler för att vara berättigad till statsbidrag ändras och att endast ett fåtal kriterier ska gälla. Nämligen att:
•
•
•

eleven ska med hänsyn tagen till sin ålder gå i förskoleklass, grundskolan eller gymnasieskolan. Eleven ska dock högst fylla tjugo år det kalenderår som
utlandsskolan söker statsbidrag för,
minst en av elevens vårdnadshavare är svensk medborgare och minst en av
dem vistas i utlandet
utlandsvistelsen är en sammanhängande period om minst sex månader

Förslaget innebär att fler elever än i dag kommer att berättiga till statsbidrag. För år
2017 var 548 elever statsbidragsberättigade, 500 grundskole- och 48 gymnasieelever. Förslaget om förändrade regler för vilka elever som skulle berättiga till statsbidrag skulle innebära att fler elever skulle omfattas av regelverket. Om förslaget tilllämpas på eleverna som gick på utlandsskolorna 2017 skulle antalet elever öka enligt nedan. Det fanns 885 elever som gick i grundskolan och som hade svensk vårdnadshavare. Elever som har svensk vårdnadshavare skulle med de ändrade kriterierna för elevbidraget berättiga till elevbidrag och vi har därför beräknat de ekonomiska konsekvenserna utifrån att dessa 885 elever skulle berättiga till statsbidrag.
Att beräkna hur många elever som skulle bli behöriga i gymnasieskolan är mer
komplicerat. Vi har uppgift om hur många gymnasieelever som fanns vid skolorna
och hur många av dem som hade svensk vårdnadshavare. Vi har dock inte uppgift
om hur många av dem som vistats själva utan vårdnadshavare (exempelvis för att
studera årskurs två utomlands vilket är vanligast). Elever som själva åker utomlands
föreslås inte heller i framtiden berättiga till statsbidrag. Alltså kan vi inte räkna på
samma sätt som för grundskolan. Ett rimligt antagande för beräkningen är enligt
vår bedömning att utgå från hur många elever med svenska vårdnadshavare som
skolorna har i årskurs ett. Dessa elever är yngre och bör oftast ha lämnat Sverige
med en vårdnadshavare. För att få fram antalet för alla årskurser multiplicerar vi det
antalet med tre. Utifrån detta antagande, som är osäkert, beräknar vi att de föreslagna förändringarna av elevbidraget skulle innebära att antalet gymnasieelever
som berättigar till statsbidrag skulle öka från 48 till 156.
Ett antagande är att den förändring som Skolverket föreslår kommer att påverka
elevavgifterna. En skola som exempelvis får ca en miljon kronor mer i statsbidrag
skulle få ett utrymme för att sänka avgifterna och vice versa. Som vi har beskrivit
ovan varierar det hur skolorna tar ut elevavgifter för enskilda elever. Skolverket kan
därför inte mer precist bedöma om elevavgifterna kommer att förändras utifrån

Redovisning av regeringsuppdrag
2019-02-20
10 (27)
Dnr 2018:1034

vårt förslag. Därmed är det svårt att bedöma hur ändringar i regelverket kommer
att påverka enskilda vårdnadshavares ekonomi.
I och med att förenklade behörighetsregler även gäller distansundervisningen så
förväntas antalet ansökningar öka. De distansinstitut som idag också erhåller statsbidrag enligt 33 och 35 §§ kommer med förslaget att få fler elever som uppfyller
behörighetsregler för statsbidrag. Nivåerna för kostnaderna regleras i särskilda avtal
med distansinstituten som Skolverket förhandlar fram. Konsekvensen av detta blir
att Skolverket behöver beakta detta i samband med nya avtal så att anslaget inte
överskrids.
Förenkling av beloppen per elev

Skolverket föreslår en förenkling av elevbidraget till förskoleklass och grundskola
som idag fördelas i tre intervall, 1-10 elever, 11-53 elever och fler än 54 elever. Beloppet per elev i det andra intervallet minskar ju fler elever skolan har (för gymnasieskolan är det bara ett belopp per elev för samtliga elever). Beloppen för intervallerna beslutas årligen av regeringen och publiceras i SKOLFS. Skolverket föreslår
en förenkling genom att minska till två intervaller för förskoleklass och grundskola.
Regeringen beslutar sedan om ett belopp per intervall. Ett högre för de första tio
eleverna och ett lägre belopp för resterande elever. För gymnasieskolan föreslår vi
ingen förändring.
De ändrade reglerna kommer innebära att vissa skolor får en större andel av berättigade elever än idag och andra får en mindre andel. Skolor som idag har många
elever med svensk vårdnadshavare men liten andel statsbidragsberättigade elever
kommer att få mer statsbidrag med våra förslag. Skolor som idag har få elever men
där en hög andel är berättigade kommer att få mindre i statsbidrag med våra förslag.
Statsbidraget beräknas redan idag på ett genomsnitt av elevantalen för de tre senaste åren. Denna konstruktion innebär att det blir en stegvis ökning eller minskning
av statsbidraget till skolorna. Därför behövs inga särskilda övergångsbestämmelser.
Detta beskrivs närmare i bilaga 4.
Lokalbidraget avskaffas och inordnas i elevbidraget

Skolverket föreslår att lokalbidraget avskaffas (genom att 28 § i förordningen ska
att den ska träda ur kraft). Att avskaffa lokalbidraget ökar rättssäkerheten och förenklar hanteringen. Skolverket har svårt att verifiera de uppgifter om lokalkostnader som lämnas in. Att lämna dessa uppgifter medför också omfattande administration för huvudmännen. Att avskaffa lokalbidraget och inordna det i elevbidraget
kommer också medföra vissa skillnader i hur mycket statsbidrag som utlandsskolorna kommer att beviljas. Skillnaden jämfört med 2018 års anslag åskådliggörs i bilaga 4.
Ekonomiska konsekvenser för skolorna

Skolverket har utgått från att förslagen ska vara kostnadsneutrala. Det vill säga de
förändringar som vi föreslår ska varken minska eller öka statens kostnader.
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Regeringen kommer även fortsättningsvis årligen besluta om bidragsbeloppen och
kan därmed minska eller öka graden av finansiering av utbildningen utifrån sina prioriteringar. Beräkningarna i konsekvensbeskrivningen utgår från storleken på anslaget för 2018.
Vi har gjort tre beräkningar som ger olika utfall och som redovisas i bilaga 4 a-c
och i tabellen nedan. För förskoleklass är det två belopp per beräkning. Ett högre
för de första 10 eleverna och ett lägre för resterande elever. Hur stor skillnad mellan beloppen som är lämpligt är en avvägningsfråga vi har valt att räkna utifrån
70 000, 100 000 och 150 000 kronor per elev för de första tio eleverna. Vi har valt
ett högre belopp för de första tio eleverna för att ta hänsyn till att små enheter generellt kan antas ha högre kostnader per elev. Detta mildrar också de negativa effekterna för de små skolorna av att lokalbidraget tas bort. För gymnasieskolan är
det samma belopp per elev oavsett antal elever liksom idag.
Beräkning

A
B
C

Belopp för elev 1-10
förskoleklass och
grundskola
70 000
100 000
150 000

Belopp elev för 11
eller fler förskoleklass och grundskola
44 000
37 000
25 000

Belopp per elev
gymnasieskola
14 000
14 000
14 000

Beloppet för fler än tio elever beräknas genom att de medel som inte tas i anspråk i
det förra steget divideras med antal elever som överstiger tio. I beräkning A blir beloppet per elev för fler än tio elever 44 000 kronor. I beräkning B blir beloppet det
37 000 kronor och med beräkning C blir det 25 000 kronor. Beloppet per elev för
gymnasieskolan beräknas bli knappt 14 000 kronor per elev i alla tre beräkningarna.
Eftersom fler elever skulle bli behöriga med vårt förslag men vi har utgått från att
förslaget ska vara kostnadsneutralt kommer beloppet per elev att minska jämfört
med idag men totalt sett får skolorna som grupp lika mycket bidrag som idag. De
enskilda skolorna kan dock förväntas få mer eller mindre i bidrag än med dagens
regler. Som nämnts ovan kommer skolor som idag har många elever som berättigar
till statsbidrag få mer i statsbidrag med vårt förslag. Ett exempel är skolan i London
som idag får 3,7 miljoner kronor i bidrag (förskoleklass, grundskola och gymnasieskola). De skulle få ytterligare 3,2 miljoner kronor med beräkning A, 2,6 miljoner
kronor med beräkning B och ytterligare 1,5 miljoner kronor med beräkning C. Att
skolan skulle få mer beror på att den har många elever, men en låg andel som idag
berättigar till statsbidrag. Ett exempel på en skola som skulle få mindre i bidrag är
Hamburg som idag får 900 000 tusen kronor i statsbidrag. De skulle få 560 000
kronor mindre med beräkning A och 410 000 mindre med beräkning B. Beräkning
C är den som ger minst negativa effekter för små och den skulle innebära 160 000
mindre i bidrag för Hamburg. Deras minskning beror på att de har få elever men
en hög andel av dem är berättigade till statsbidrag i dagens system. Minskningen
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påverkas även av att lokalbidraget tas bort. Storleken på beloppet för de första tio
eleverna påverkar hur mycket bidrag per elev som skolorna får när man slår ut bidraget på samtliga bidragsberättigade elever. För beräkning A varierar beloppet från
70 000 till 42 000, för beräkning B från 100 000 till 39 000 och för beräkning C varierar det från 150 000 till 33 000 kronor per elev.
Det är svårt för Skolverket att bedöma vad som är en rimlig nivå på skillnaden i genomsnittligt belopp per elev. Det är problematiskt om det blir för stor skillnad i beloppet per elev beroende på antalet bidragsberättigade elever samtidigt får små skolor svårt att klara sig om de får för lågt bidrag. Vi anser beräkningen med 70 000
kronor för de första tio eleverna ger en rimlig balans mellan små och stora skolors
intressen. Denna avvägning är dock ytterst en fråga för regeringen. Beräkningar för
varje skola finns i bilaga 4a-c.
Det kan bli fler huvudmän som ansöker om att bli bidragsberättigade

I och med att våra förslag skulle innebära att det blir enklare (färre och mindre omfattande krav) för att bli berättigad till statsbidrag kan en konsekvens bli att fler huvudmän ansöker om att bli bidragsberättigade, och i sin ansökan kunna visa att ett
underlag av bidragsberättigade finns på orten. Vi föreslår dock inga ändringar i 9
och 11 §§ där det regleras vilka som kan berättigas till bidrag för utbildning i förskoleklass till 6. Det innebär att Skolverket även fortsättningsvis när en huvudman
ansöker om att bli bidragsberättigad kommer att bedöma om det finns förutsättningar att anordna utbildningen samt att det finns ett behov av den.
Övriga förändringar
Indexering av kostnader

Skolverket föreslår att följande skrivning i 25 § stryks ”För denna justering skall användas indexsystemet Employment Conditions Abroad (ECA)”. Skolverket föreslår att ett indexsystem fortsatt ska användas men genom att stryka skrivningen får
vi möjlighet att utreda och bedöma om något annat indexsystem kan fungera bättre
och till lägre kostnad. I dagsläget betalar Skolverket ca 100 000 kronor till ECA för
det nämnda indexet.
Bidrag till kompletterande svensk undervisning i utlandet betalas ut en gång per år istället för två

Skolverket föreslår att utbetalningarna för statsbidrag till kompletterande svensk
undervisning ändras från två (juni och december) till en (tidigare på året) utbetalning. Skolverket har under flera år haft svårigheter med att betala ut bidrag till utländska konton, vilket bl.a. är en följd av att föreningarna bytt bank- eller kontouppgifter under pågående bidragsår. Genom att utbetalningen begränsas till ett tillfälle som också sker tidigare på året minskar risken för att kostnaden hamnar på efterföljande budgetår.
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Det bör föras in en skrivning om återkrav i förordningen

Idag saknas en skrivning om återkrav i förordningen. Genom den föreslagna ändringen får vi en skrivelse om återkrav som ligger i linje med övriga statsbidragsförordningar och som gör att vi kan hantera återkrav på ett enhetligt sätt. Se bilaga 2.
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Bilaga 1, Beviljade elevbehörigheter budgetåren
2017–2019

78
8
73
18
7
67
3
2
0
7
263

2017*

Budgetår
Bilaga A, 1 i 3§
Bilaga B, 2 i 3§
Bilaga C, 3a i 3§
Bilaga D, 3b i 3§
Bilaga E, 3c i 3§
Bilaga F, 3d i 3§
Bilaga G, 4 i 3§
Bilaga H, 5 i 3§
Bilaga I, 6 i 3§
Bilaga J, 7 i 3§
Totalt

549

447

Totalt punkt 1, 2 3a, 4 och 7 i 3 § i
förordningen
Totalt punkt 3b, 3c, 3d, 5 och 6 i 3 § i
förordningen

2018**
67
22
74
18
17
118
10
3
2
16
347

2019***
75
12
83
25
19
146
8
3
2
13
386

Totalt

220
42
230
61
43
331
21
8
4
36
996

* Ansökningar om behörighet som beviljats för elever som undervisades på svenska utlandsskolor den 15 okt 2016.
** Ansökningar om behörighet som beviljats för elever som undervisades på svenska utlandsskolor den 15 okt 2017.
*** Ansökningar om behörighet som beviljats för elever som undervisades på svenska utlandsskolor den 15 okt 2018.
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Bilaga 2, Ändringar i förordningen
Förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn
och ungdomar
t.o.m. SFS 2016:339 SFS nr: 1994:519
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1994-05-11
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:339
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)
Innehåll:
• Övergångsbestämmelser
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag som lämnas för att
bereda utlandssvenska barn och ungdomar
- utbildning som motsvarar förskoleklassen, grundskolan och, så långt det är möjligt, gymnasieskolan, eller
- undervisning i svenska och om Sverige, om de går i en utländsk skola.
Regeringen meddelar särskilda bestämmelser om statsbidrag till kommuner och
landsting till kostnader för utlandssvenska barns och ungdomars skolgång i grundskolan och gymnasieskolan i Sverige. Förordning (1999:443).
2 § Statsbidrag kan lämnas till huvudmannen för
1. en svensk utlandsskola,
2. distansundervisning,
3. kompletterande svensk undervisning, och
4. en utländsk skola (internationell skola).
3 § Om inte något annat framgår av 33 och 36 §§, utgör de elever underlaget för
bidraget som uppfyller följande villkor.
Minst en av deras vårdnadshavare är svensk medborgare och minst en av dem vistas i utlandet på grund av
1. tjänstgöring vid en svensk myndighet eller organisation,
2. tjänstgöring vid en internationell organisation,
3. tjänstgöring vid ett företag i följande fall, nämligen
a. tjänstgöring vid ett företag som är svensk juridisk person,
b. tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person över vilken en
svensk juridisk person har ett bestämmande inflytande,
c. tillfällig tjänstgöring i utlandet vid en utländsk juridisk person som bedriver
verksamhet i Sverige, eller
d. en i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid en utländsk juridisk person,
4. studier eller forskning för vilka det lämnas studiemedel, stipendier eller lön,
5. kulturarbete på vilket vederbörandes huvudsakliga försörjning beror, eller
6. verksamhet i utlandet som i övrigt bedöms väsentlig för det svenska samhället.
Statens skolverk får medge att även andra elever än de som avses i första stycket får
räknas med, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden.

Redovisning av regeringsuppdrag
2019-02-20
17 (27)
Dnr 2018:1034

1. eleven ska med hänsyn tagen till sin ålder gå i förskoleklass, grundskolan eller gymnasiet. Eleven ska dock högst fylla tjugo år det kalenderår som utlandsskolans ansökan om statsbidrag avser,
2. minst en av elevens vårdnadshavare är svensk medborgare och
minst en av dem vistas i utlandet.
3. utlandsvistelsen är en sammanhängande period om minst sex månader
4 § Statsbidrag lämnas för ett kalenderår (bidragsår).
Förordning (1995:771).
5 § Statens skolinspektion har tillsyn över den verksamhet för vilken statsbidrag
lämnas. Statens skolverk svarar för uppföljning och utvärdering av verksamheten.
Förordning (2008:622).
6 § Statens skolverk skall lämna råd och upplysa om möjligheten till
-- sådan utbildning i utlandet som avses i denna förordning, och
-- utbildning i Sverige för utlandssvenska barn och ungdomar.
7 § Statens skolverk skall meddela de föreskrifter som kan föranledas av Sveriges
tillträde till sådana överenskommelser som avser samarbete om undervisning i utlandet. Sådana föreskrifter får avvika från 3, 16 och 21 §§ i den omfattning som behövs.
8 § Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av
denna förordning.
Svensk utlandsskola
9 § Statens skolverk får efter ansökan från huvudmannen för en utlandsskola förklara huvudmannen berättigad till statsbidrag för utbildning i förskoleklass och i
årskurserna 1-6, om
- huvudmannen har förutsättningar att anordna utbildningen och det finns ett behov av den, och
- elevantalet, vid en allsidig bedömning av kvalitetskrav såväl i fråga om sociala
som andra aspekter på skolverksamhet, kan anses vara tillräckligt stort och beräknas vara någorlunda stabilt. Förordning (1999:443).
10 § Om elevantalet vid en utlandsskola som är berättigad till statsbidrag minskar
kraftigt och minskningen inte bedöms vara tillfällig, skall Statens skolverk pröva
om skolan fortfarande skall vara berättigad till statsbidrag.
11 § Efter ansökan från huvudmannen för en utlandsskola som är berättigad till
statsbidrag kan regeringen besluta att grundskoleutbildning i årskurserna 7--9 samt
gymnasieutbildning får
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anordnas som reguljär utbildning vid skolan.
12 § Om en utlandsskola får ändrat huvudmannaskap skall det anmälas till Statens
skolverk i fall som avses i 9 § och till regeringen i fall som avses i 11 §.
Styrelse
13 § En utlandsskola leds av en styrelse med säte i det land där skolan drivs.
14 § Styrelsen består av det antal ledamöter som huvudmannen bestämmer. En av
ledamöterna skall utses av Statens skolverk.
Övriga ledamöter utses av huvudmannen.
Skolledning
15 § För ledningen av utbildningen vid en utlandsskola skall det finnas en rektor.
Rektorn skall hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet i skolan.
Rektor anställs av styrelsen i första hand bland lärarna vid skolan.
Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har förvärvat pedagogisk insikt.
Arbetets anordning
16 § Vid utlandsskolorna ska det anordnas utbildning enligt den läroplan som gäller för förskoleklassen och grundskolan respektive gymnasieskolan samt enligt
grundskolans kursplaner och timplan respektive gymnasieskolans ämnesplaner och
poängplanen för nationella program i gymnasieskolan. Därutöver kan det anordnas
handledning i anslutning till distansundervisning samt kompletterande svensk
undervisning.
Förordning (2011:879).
17 § Föreskrifter om grundskolan och gymnasieskolan i 3 kap., 10 kap. 7 och 1223 §§ och 15 kap. 19-29 §§ skollagen (2010:800) samt skolförordningen (2011:185)
och gymnasieförordningen (2010:2039) ska tillämpas på utbildningen vid utlandsskolorna så långt det är möjligt.
Förordning (2011:879).
18 § Utöver vad som föreskrivs för grundskolan om avvikelser från timplanen och
för gymnasieskolan om avvikelser från ämnesplanerna och poängplanen för nationella program gäller följande.
Inom ramen för det totalt garanterade antalet timmar i grundskolan respektive den
minsta garanterade undervisningstiden i gymnasieskolan får timplanen för grundskolan respektive ämnesplanerna och poängplanen för nationella program i gymnasieskolan jämkas i begränsad omfattning för att
- ge undervisningen en mera internationell inriktning,
- ge särskilt utrymme åt värdlandets språk och kultur, och
- underlätta samverkan med ett eller flera andra nordiska länder.
Statens skolverk får meddela föreskrifter om sådana jämkningar av timplanen för
grundskolan och av ämnesplanerna och poängplanen för nationella program i
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gymnasieskolan.
Förordning (2011:879).
Elevavgifter
19 § Elevavgifter som tas ut för utbildningen vid en utlandsskola skall vara skäliga
med hänsyn till skolans kostnader för verksamheten och det statsbidrag som lämnas, förutsatt att kostnaderna kan anses rimliga för verksamheten.
Förordning (2001:578).
Skolhälsovård
20 § Eleverna vid en utlandsskola ska i rimlig omfattning erbjudas sådana medicinska insatser som ingår i elevhälsan i grundskolan och gymnasieskolan. Förordning (2011:879).
Lärare
21 § Lärare ska anställas av styrelsen. De ska ha en utbildning som är avsedd för
den undervisning de i huvudsak ska bedriva. Undantag får göras endast om personer med sådan utbildning inte finns att tillgå eller det finns något annat särskilt skäl
med hänsyn till eleverna. Dessutom ska läraren ha nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för skolväsendet. Vid anställningen ska hänsyn också tas till meriter som är av särskild betydelse vid utlandsskolan.
Statens skolverk ska erbjuda sig att på ett lämpligt sätt informera om lediga läraranställningar som omfattar heltidsanställning. Information om andra lediga läraranställningar ska lämnas av styrelsen på det sätt styrelsen finner lämpligt. Förordning
(2011:879).
22 § Lärare är skyldiga att fullgöra uppgifter som hör samman med den utbildning
som deras tjänstgöring omfattar samt andra uppgifter som ligger inom ramen för
deras yrkeskvalifikationer och som krävs enligt läroplan eller föreskrifter i andra
författningar.
Lärare är vidare skyldiga att handha kompletterande svensk undervisning och handleda vid distansundervisning, om det behövs.
Statsbidrag
23 § Statsbidraget utgör ett allmänt finansiellt stöd till skolverksamheten. Huvudmannen beslutar hur bidraget skall användas för att täcka kostnader för verksamheten.
24 § Statsbidrag för en utlandsskola beräknas
1. för utbildning enligt den läroplan som gäller för förskoleklassen och grundskolan respektive grundskolans timplan och kursplaner i förhållande till det antal elever
i denna utbildning vid skolan som uppfyller kraven enligt 3 §,
2. för utbildning enligt läroplanen, ämnesplanerna och poängplanen för de nationella programmen i gymnasieskolan i förhållande till det antal elever i denna utbildning vid skolan som uppfyller kraven enligt 3 §, och
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3. för kompletterande svensk undervisning i förhållande till det antal elever i
denna undervisning vid skolan som inte deltar i den reguljära utbildningen vid skolan eller i av svenska staten understödd undervisning i svenska vid någon annan
skola under förutsättning att eleven uppfyller de krav som anges i fjärde stycket.
Beräkningen av bidrag enligt första stycket 1 och 2 ska grundas på medelvärdet av
antalet elever den 15 oktober under de tre närmast föregående bidragsåren. Beräkningen av bidrag enligt första stycket 3 ska grundas på antalet elever den 15 oktober
under det föregående bidragsåret.
Statens skolverk får för en viss utlandsskola för ett bidragsår bestämma ett annat
underlag för beräkningen av bidrag enligt första stycket 1 och 2 än som följer av
andra stycket, om det medelvärde som beräkningen ska grundas på avviker kraftigt
från det faktiska antalet elever i skolan.
För att en skola ska få bidrag för en elev enligt första stycket 3 gäller att minst en av
elevens vårdnadshavare, eller om eleven är myndig en av föräldrarna, är svensk
medborgare och använder svenska som det dagliga umgängesspråket i sitt umgänge
med eleven. Vidare ska eleven ha grundläggande kunskaper i svenska språket. Statsbidrag kan lämnas från och med det kalenderår eleven fyller sex år till och med det
kalenderår eleven fyller tjugo år. Förordning (2011:879).
25 § Statsbidrag som avses i 24 § första stycket 1 lämnas med ett visst belopp per
elev.
Regeringen fastställer för varje bidragsår de belopp som skall gälla för elever vid
olika intervall.
Av statsbidraget skall 75 procent justeras med hänsyn till levnadskostnadernas utveckling i det land där utlandsskolan finns.
För denna justering skall användas indexsystemet Employment Conditions Abroad
(ECA).
26 § Regeringen fastställer för varje bidragsår det belopp per elev för bidrag som
avses i 24 § första stycket 2 och 3.
27 § När en utlandsskola för första gången förklaras bidragsberättigad skall bidrag
som avses i 24 § första stycket 1 och 2 beräknas på följande sätt under de tre första
bidragsåren, nämligen
1. för bidragsår 1 på antalet elever den 15 oktober året före bidragsåret,
2. för bidragsår 2 på medelvärdet av antalet elever den 15 oktober under de
närmast två föregående kalenderåren,
3. för bidragsår 3 på medelvärdet av antalet elever den 15 oktober under de
närmast tre föregående kalenderåren.
I fråga om bidrag som avses i 24 § första stycket 3 skall bidrag under det första bidragsåret grundas på antalet elever den 15 oktober kalenderåret före bidragsåret.
Förordning (1995:771).
28 § Statsbidrag till en utlandsskolas lokalkostnader lämnas med 50 procent av
årskostnaderna för de lokaler som behövs för utbildningen av utlandssvenska elever, om inte annat följer av avtal eller beslut som regeringen meddelar särskilt.
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Statens skolverk skall meddela föreskrifter om underlaget för beräkning av statsbidraget till lokalkostnader.
Förordning (1998:1690).
Distansundervisning
29 § Till stöd för studier i form av distansundervisning kan efter beslut av Statens
skolverk följande slag av ekonomiska förmåner förekomma, nämligen
1. statsbidrag för att tillhandahålla studiematerial åt elever,
2. statsbidrag för andra kostnader i samband med undervisningen, och
3. statsbidrag till den huvudman som anordnar handledning åt elever vid distansundervisning.
Studiematerial ska vara kostnadsfritt för eleverna om inte Skolverket beslutar att en
avgift får tas ut. Förordning (2016:339).
30 § Ekonomiska förmåner enligt 29 § får lämnas för den som
1. uppfyller kraven enligt 3 §,
2. med hänsyn till sin ålder skulle ha varit elev i någon av årskurserna 6-9 i grundskolan eller i gymnasieskolan, och
3. inte är elev vid en utlandsskola.
De ekonomiska förmånerna får lämnas endast för sådana ämnen som förekommer
i grundskolan eller i gymnasieskolan i Sverige. Förordning (2016:339).
31 § Statsbidrag till kostnader för ekonomiska förmåner som anges i 29 § första
stycket 1 och 2 får lämnas till en huvudman för distansundervisning som Statens
skolverk slutit avtal med om att anordna sådan undervisning.
Skolverket får sluta ett sådant avtal med en huvudman som
1. bedöms ha förutsättningar att bedriva en distansundervisning som innehållsmässigt motsvarar den undervisning som ges inom skolväsendet,
2. bedöms ha förutsättningar att bedriva en distansundervisning som är av god
kvalitet, och
3. tillhandahåller det studiematerial som krävs för distansundervisningen.
En enskild huvudman som Skolverket sluter ett avtal med enligt denna bestämmelse får av Skolverket ges tillstånd att vid distansundervisning enligt avtalet sätta
betyg, anordna prövning samt utfärda betyg, gymnasieexamen och intyg enligt de
bestämmelser som gäller för skolväsendet.
Förordning (2016:339).
32 § Statsbidrag till kostnader för ekonomiska förmåner som anges i 29 § första
stycket 3 lämnas med ett visst belopp per elev. Bidrag ska lämnas på grundval av
antalet elever den 15 oktober under det föregående bidragsåret.
Regeringen fastställer för varje bidragsår de belopp som ska gälla för elever vid
olika intervall.
Det totala bidraget till en huvudman ska justeras med hänsyn till levnadskostnadernas utveckling i det land där handledningen ges. Då ska det indexsystem användas
som anges i 25 § tredje stycket. Förordning (2016:339).
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Kompletterande svensk undervisning
33 § Till en annan huvudman för kompletterande svensk undervisning än huvudmannen för en svensk utlandsskola lämnas statsbidrag till kostnader för dels lärarlöner, dels godtagbart undervisningsmaterial för eleverna, om antalet elever uppgår
till minst fem. Bidrag lämnas för varje elev som deltar i sådan undervisning, om eleven inte deltar i någon annan av svenska staten understödd undervisning i svenska.
För att bidrag skall lämnas gäller att minst en av elevens vårdnadshavare, eller om
eleven är myndig en av föräldrarna, är svensk medborgare och använder i sitt umgänge med eleven svenska som det dagliga umgängesspråket. Vidare skall eleven ha
grundläggande kunskaper i svenska språket. Statsbidrag kan lämnas från och med
det kalenderår eleven fyller sex år till och med det kalenderår eleven fyller tjugo år.
Beräkningen av bidraget skall grundas på antalet elever den 15 oktober under det
föregående bidragsåret.
Regeringen fastställer för varje bidragsår ett belopp per elev för bidraget. Förordning (2004:713).
34 § Undervisningen skall bedrivas i enlighet med en av Statens skolverk fastställd
kursplan.
35 § Statens skolverk får medge att bidrag lämnas till kostnaden för material för
distansundervisning i svenska språket i stället för bidrag enligt 33 §. Bidrag får lämnas med högst det belopp per elev som regeringen fastställer för kompletterande
svensk undervisning enligt 33 § tredje stycket.
Förordning (1998:187).
Utländsk skola
36 § Statsbidrag kan efter prövning av regeringen lämnas till huvudmannen för en
utländsk skola (internationell skola). Den skolan skall anordna undervisning i
svenska och om Sverige och ha elever som har minst en vårdnadshavare som är
svensk medborgare.
Utbetalning av statsbidrag
37 § Statens skolverk beslutar om statsbidrag enligt denna förordning utom i fall
som avses i 36 §.
38 § Statens skolverk skall utan rekvisition till huvudmannen betala ut statsbidraget under bidragsåret enligt 39 och 40 §§.
39 § Bidrag som avses i 24 § första stycket 1 och 2 samt i 28 § skall betalas ut med
en fjärdedel under var och en av månaderna mars, juni, september och december
under bidragsåret.
Bidraget enligt 28 § skall betalas ut på grundval av de beräknade årskostnaderna. Bidragsbeloppet skall i mars under det därpå följande bidragsåret justeras med hänsyn
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till de faktiska årskostnaderna.
Förordning (1995:771).
40 § Bidrag som avses i 24 § första stycket 3 och 31--33 §§ skall betalas ut med
hälften av beloppet under månaderna juni och december under bidragsåret.
Bidrag som avses i 24 § första stycket 3 och 31--33 §§ ska betalas ut vid ett tillfälle
under bidragsåret.
Statens skolverk får betala ut förskott av bidrag som avses i 24 § första stycket 3
och 33 §. Förordning (1995:771).
41 § Statens skolverk får i beslutet om statsbidrag för ett bidragsår förordna att bidraget skall minskas med det belopp som felaktigt betalats ut till huvudmannen i bidrag för tidigare bidragsår.
Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning 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, eller
3. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 43 §.
Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt första stycket. Om det finns särskilda skäl för
det, får Skolverket besluta att helt eller delvis efterge återkrav.
På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller
en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid
varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter. Om det
finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk besluta att helt eller delvis efterge
krav på ränta.
42 § Om en huvudman åsidosätter sina skyldigheter enligt lag eller andra författningar i fråga om skolan, får Statens skolverk besluta att högst tio procent av bidraget enligt denna förordning skall hållas inne i avvaktan på rättelse. Om rättelse inte
görs, får Skolverket besluta att det innehållna beloppet skall dras av från statsbidraget.
Skolverket får besluta att en större del av bidraget än tio procent skall hållas inne,
om det finns särskilda skäl.
Uppföljning och utvärdering
43 § Huvudmannen är skyldig att för uppföljning och utvärdering lämna de uppgifter om sin skolverksamhet som Statens skolverk föreskriver. Detsamma gäller
sådana uppgifter som behövs för Skolverkets nationella utvärderingsprojekt.
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Skolverkets föreskrifter skall begränsas till vad som behövs för en effektiv uppföljning och utvärdering av de mål för skolverksamheten som har bestämts av riksdagen eller regeringen.
Utöver detta gäller att huvudmannen på begäran av Skolverket eller Riksrevisionen
skall lämna de uppgifter och det verifikationsmaterial som respektive myndighet
behöver för sin granskning. Förordning (2003:285).
Överklagande
44 § Statens skolverks beslut enligt 9 och 42 §§ får överklagas hos regeringen. I
övrigt får Skolverkets beslut enligt denna förordning inte överklagas.
Övergångsbestämmelser
1994:519
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (1978:591) om statsbidrag till
svensk undervisning i utlandet.
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före
ikraftträdandet.
4. Bestämmelserna i 9 och 11 §§ gäller inte för utlandsskolor som vid utgången av
juni 1994 uppbär statsbidrag.
5. Bestämmelserna i 18 § skall tillämpas första gången i årskurserna 1--7 läsåret
1995/96, i årskurs 8 läsåret 1996/97 och i årskurs 9 läsåret 1997/98.
6. Bestämmelserna i 13 a § i den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i
fråga om grundskoleutbildning i årskurserna 1--9 läsåret 1994/95, i årskurserna 8
och 9 läsåret 1995/96 och i årskurs 9 läsåret 1996/97.
7. Statens skolverk får för en viss utlandsskola för bidragsåret 1994/95 bestämma
ett annat underlag för beräkningen av bidraget enligt 24 § första stycket 1 och 2 än
som följer av 24 § andra stycket, om medelvärdet av antalet elever den 15 oktober
under läsåren 1991/92--1993/94 avviker kraftigt från det faktiska antalet elever
läsåret 1993/94.
1995:771
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.
2. Bestämmelsen i 17 § i sin äldre lydelse tillämpas fortfarande i fråga om grundskoleutbildning i årskurserna 8 och 9 läsåret 1995/96 och i årskurs 9 läsåret
1996/97.
3. Det första bidragsåret efter denna förordnings ikraftträdande skall omfatta perioden den 1 juli 1995 -- den 31 december 1996. Under den perioden skall beräkning av bidrag enligt 24 § första stycket 1 och 2 grundas på medelvärdet av antalet
elever den 15 oktober under åren 1992, 1993 och 1994. Beräkningen av bidrag enligt 24 § första stycket 3, 32 och 33 §§ skall grundas på antalet elever den 15 oktober 1995. Bidrag som avses i 24 § första stycket 1 och 2 samt 28 § skall betalas ut
med en sjättedel under var och en av månaderna september och december 1995
och mars, juni, september och december 1996. Bidraget enligt 28 § skall betalas ut
på grundval av de beräknade kostnaderna under perioden den 1 juli 1995 -- den 31
december 1996. Bidragsbeloppet skall i mars 1997 justeras med hänsyn till de

Redovisning av regeringsuppdrag
2019-02-20
25 (27)
Dnr 2018:1034

faktiska kostnaderna under bidragsåret.
4. Om en skola för första gången förklarats bidragsberättigad från och med bidragsåret 1994/95 skall bidrag som avses i 24 § första stycket 1 och 2 för bidragsåret 1995/96 beräknas på medelvärdet av antalet elever den 15 oktober 1994 och
1995.
5. Om en skola för första gången förklaras bidragsberättigad från och med bidragsåret 1995/96 skall bidrag som avses i 24 § första stycket 1 och 2 för bidragsåret 1995/96 grundas på antalet elever den 15 oktober 1995.
6. Beräkningen av bidrag enligt 24 § första stycket 1 och 2 skall för bidragsåren
1997--1999 grundas på medelvärdet av antalet elever den 15 oktober under de tre
närmast föregående kalenderåren.
7. Beräkningen av bidrag enligt 24 § första stycket 3, 32 och 33 §§ skall för bidragsåret 1997 grundas på antalet elever den 15 oktober 1996.
1996:700
Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1996 och tillämpas första gången i
fråga om statsbidrag för bidragsåret 1997.
1999:443
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1999. Den skall tillämpas första
gången på statsbidrag som avser läsåret 2000/2001.
2. En utlandsskola som vill bli berättigad till statsbidrag från och med läsåret
2000/2001 för utbildning som motsvarar förskoleklassen skall ansöka om det hos
Statens skolverk före den 1 september 1999.
2004:713
Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2004 och tillämpas första gången i
fråga om statsbidrag för bidragsåret 2005.
2011:879
1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011.
2. För gymnasieutbildning som påbörjats före den 1 juli 2011 gäller äldre föreskrifter.
3. För grundskoleutbildning i årskurs 9 under läsåret 2011/12 gäller äldre föreskrifter om betyg och kursplaner.
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Bilaga 3, Antal elever vid svenska utlandsskolor
budgetåret 2018
Berlin, Tyskland
Bryssel, Belgien
Costa Blanca, Spanien
Costa del Sol, Spanien
Gran Canaria, Spanien
Hamburg, Tyskland
Lissabon, Portugal
London, England
Madrid, Spanien
Mallorca, Spanien
Maputo, Moçambique
Marbella, Spanien
Moskva, Ryssland
Nairobi, Kenya
Paris, Frankrike
Riyadh, Saudiarabien
Teneriffa, Spanien
Wien, Österrike
Totalt

22
39
15
50
16
9
22
38
25
43
20
40
6
43
27
26
27
14
500

21
39
21
52
24
9
21
43
27
42
17
49
7
45
20
17
32
14
885

30
44
45
130
25
5
29
137
54
90
17
111
7
52
20
19
54
16

1019

40
58
81
134
25
14
35
141
68
95
22
111
13
56
28
19
57
22

Antal elever i Totalt antal
Behöriga
grundskolan elever i
elever i
grundskolan med svensk grundskolan
(dvs uppfyller vårdnadshavar 2017-10-15
e 2017-10-15
3§i
förordning (NYTT
1994:519) 2017- FÖRSLAG)
10-15

482

Behöriga
elever i
grundskolan
(dvs
uppfyller 3 §
i förordning
1994:519)
2016-10-15

18
46
9
38
16
4
16
32
21
48
20
32
5
34
25
17
18
16

Behöriga
elever i
grundskolan
(dvs
uppfyller 3 §
i förordning
1994:519)
2015-10-15

415

10

10

11

14
2

18

5

39
0

42
6

54

15

21
50
21
62
24
9
21
51
29
42
17
49
7
57
25
17
32
14
548

30
59
45
184
25
5
29
179
60
90
17
111
7
91
20
19
54
16
1041

40
121
81
264
25
14
35
275
112
95
22
111
13
157
95
19
57
22
1558

Totalt antal Totalt antal Totalt antal Andel
Elever i
Elever i
årskurs 1 med årskurs 1 med behöriga elever med elever, 2017- behöriga
elever (dvs
10-15
elever (dvs (NYTT
svensk
svensk
uppfyller 3 §
vårdnadshava vårdnadshava uppfyller §3 i FÖRSLAG)
i förordning
re 2017-10-15 re 2017-10-15 1994:519),
1994:519),
2017-10-15
* 3 (NYTT
2017-10-15
FÖRSLAG)

10

12

8
2

13
0

Behöriga
Behöriga
elever i
elever i
gymnasiet gymnasiet
(dvs uppfyller (dvs
uppfyller 3 §
3§i
förordning i förordning
1994:519), 1994:519),
2016-10-15 2017-10-15

17

12
4

12
5

156

Behöriga
elever i
gymnasiet
(dvs uppfyller
3§i
förordning
1994:519),
2015-10-15

6
2

5
2

52

Andel
behöriga
elever med
svensk
vårdnadsha
vare, 201710-15
(förändring
enligt
förslag)

3
2

48

75%
49%
56%
70%
100%
36%
83%
65%
54%
95%
77%
100%
54%
58%
21%
100%
95%
73%
67%
45

53%
41%
26%
23%
96%
64%
60%
19%
26%
44%
77%
44%
54%
36%
26%
89%
56%
64%
35%
40

Uppgifterna i bilagan baserar sig på skolornas ansökningar för elevbidraget budgetåret 2016-2018 vilka baseras på elevantalen 15 oktober åren 2015, 2016 och 2017. I underlaget ingår också norska elever.
Uppgifterna inkluderar inte elever på distansundervisning som får handledning på skolorna.
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Bilaga 4, Exempel på ny fördelningsmodell för
elevbidrag (översikt)

42

Antagande
om nytt
antal
statsbidrags
berättigade
elever i
gymnasiesk
olan i
framtiden
15
51

50

20

179

59

879 096 kr

1 965 389 kr

2 612 722 kr

3 704 928 kr

4 531 180 kr

490 000 kr

1 540 591 kr

1 142 416 kr

6 891 438 kr

2 408 769 kr

700 000 kr

1 703 087 kr

1 370 046 kr

6 272 335 kr

2 462 710 kr

1 050 000 kr

1 973 915 kr

1 749 429 kr

5 240 498 kr

2 552 612 kr

125 585 kr

93 590 kr

104 509 kr

72 646 kr

90 624 kr

70 000 kr

53 124 kr

57 121 kr

38 500 kr

40 827 kr

100 000 kr

58 727 kr

68 502 kr

35 041 kr

41 741 kr

68 066 kr

87 471 kr

29 277 kr

43 265 kr

Skola

8

11

25

7

29

Kronor per elev Kronor per
förslag B (100 elev förslag C
000 kronor elev (150 000
kronor elev 11-10)
10)

44
0

7

21

Kronor per
elev förslag
A (70 000
kronor elev
1-10)

137
0

Belopp per
elev
bidragsåret
2018

39
5

0

nytt belopp nytt belopp förslag B (100 förslag A (150
000 kronor elev 1- 000 kronor
elev 1-10)
10)

43
-

nytt belopp förslag A (70
000 kronor elev
1-10)

Bryssel
20
-

Antagande Totalt beviljat
om nytt antal bidrag 2018
elever i
framtiden
totalt

London
20
7

29

Statsbidrag
sberättigad
e elever
totalt 2017

Paris
7

21

Statsbidrag
sberättigad
e elever i
gymnasiesk
olan 201710-15

Lissabon

Statsbidragsb Antagande om
nytt antal
erättigade
statsbidragsbe
elever i
grundskolan rättigade
elever i
2017
grundskolan i
framtiden

Moskva

Riyadh

Wien

Hamburg

Berlin

Gran Canaria

Mallorca

Marbella

Madrid

Teneriffa

Costa del Sol, Fuengirola

Costa Blanca

45

17

14

9

21

24

42

49

27

32

52

21

52

19

16

5

30

25

90

111

54

54

130

45

12

-

-

-

-

-

-

-

2

-

10

-

39

0

0

0

0

0

0

0

6

0

54

0

57

17

14

9

21

24

42

49

29

32

62

21

91

19

16

5

30

25

90

111

60

54

184

45

3 416 772 kr

2 125 937 kr

1 740 309 kr

910 132 kr

2 349 725 kr

1 850 327 kr

3 787 399 kr

3 485 984 kr

2 773 467 kr

2 112 614 kr

3 763 314 kr

1 718 100 kr

3 089 988 kr

1 098 175 kr

965 450 kr

350 000 kr

1 584 833 kr

1 363 624 kr

4 239 330 kr

5 168 405 kr

2 728 453 kr

2 646 632 kr

6 745 389 kr

2 248 457 kr

1 259 032 kr

3 086 033 kr

1 333 041 kr

1 222 028 kr

500 000 kr

1 740 092 kr

1 555 069 kr

3 960 368 kr

4 737 465 kr

2 710 024 kr

2 628 203 kr

6 176 946 kr

2 295 161 kr

1 674 600 kr

3 079 441 kr

1 724 486 kr

1 649 657 kr

750 000 kr

1 998 858 kr

1 874 143 kr

3 495 431 kr

4 019 232 kr

2 679 309 kr

2 597 487 kr

5 229 541 kr

2 373 001 kr

133 336 kr

59 943 kr

125 055 kr

124 308 kr

101 126 kr

111 892 kr

77 097 kr

90 176 kr

71 143 kr

95 637 kr

66 019 kr

60 699 kr

81 814 kr

59 394 kr

33 956 kr

57 799 kr

60 341 kr

70 000 kr

52 828 kr

54 545 kr

47 104 kr

46 562 kr

45 474 kr

49 012 kr

36 660 kr

49 966 kr

74 061 kr

33 912 kr

70 160 kr

76 377 kr

100 000 kr

58 003 kr

62 203 kr

44 004 kr

42 680 kr

45 167 kr

48 670 kr

33 570 kr

51 004 kr

33 840 kr

90 762 kr

103 104 kr

150 000 kr

66 629 kr

74 966 kr

38 838 kr

36 209 kr

44 655 kr

48 102 kr

28 421 kr

52 733 kr

150 000 kr

98 506 kr

Nairobi

1 009 691 kr

45 711 642 kr 45 711 642 kr

2 266 706 kr

45 711 642 kr

17

1 041 45 994 101 kr

17
548

0
156

48

17
885

17
500

Maputo
Totalt

* obsevera att beloppen inte tagit hänsyn till levnadskostadsindex
** för år 2019 och 2020 antas samma elevantal som utifrån elevunderlagen 2017. Undelarlag för dessa finns i bilaga 3.

Bilaga 1. Beviljade elevbehörigheter för budgetåren 2017-2019
Budgetår
Bilaga A, 1 i 3§
Bilaga B, 2 i 3§
Bilaga C, 3a i 3§
Bilaga D, 3b i 3§
Bilaga E, 3c i 3§
Bilaga F, 3d i 3§
Bilaga G, 4 i 3§
Bilaga H, 5 i 3§
Bilaga I, 6 i 3§
Bilaga J, 7 i 3§
Totalt
Totalt punkt 1, 2 3a, 4 och 7 i 3 § i
förordningen
Totalt punkt 3b, 3c, 3d, 5 och 6 i 3 § i
förordningen

2017*

78
8
73
18
7
67
3
2
0
7
263

2018**

67
22
74
18
17
118
10
3
2
16
347

2019***

75
12
83
25
19
146
8
3
2
13
386

Totalt

220
42
230
61
43
331
21
8
4
36
996

447
549

* Ansökningar om behörighet som beviljats för elever som undervisades på svenska utlandsskolor den 15 okt 2016.
** Ansökningar om behörighet som beviljats för elever som undervisades på svenska utlandsskolor den 15 okt 2017.
*** Ansökningar om behörighet som beviljats för elever som undervisades på svenska utlandsskolor den 15 okt 2018.

Bilaga 2. Ändringar i förordningen.
Förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och
ungdomar
t.o.m. SFS 2016:339 SFS nr: 1994:519
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1994-05-11
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:339
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)
Innehåll:
• Övergångsbestämmelser
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag som lämnas för att bereda
utlandssvenska barn och ungdomar
- utbildning som motsvarar förskoleklassen, grundskolan och, så långt det är möjligt,
gymnasieskolan, eller
- undervisning i svenska och om Sverige, om de går i en utländsk skola.
Regeringen meddelar särskilda bestämmelser om statsbidrag till kommuner och landsting till
kostnader för utlandssvenska barns och ungdomars skolgång i grundskolan och gymnasieskolan i
Sverige. Förordning (1999:443).
2 § Statsbidrag kan lämnas till huvudmannen för
1. en svensk utlandsskola,
2. distansundervisning,
3. kompletterande svensk undervisning, och
4. en utländsk skola (internationell skola).
3 § Om inte något annat framgår av 33 och 36 §§, utgör de elever underlaget för bidraget som
uppfyller följande villkor.
Minst en av deras vårdnadshavare är svensk medborgare och minst en av dem vistas i utlandet på
grund av
1. tjänstgöring vid en svensk myndighet eller organisation,
2. tjänstgöring vid en internationell organisation,
3. tjänstgöring vid ett företag i följande fall, nämligen
a. tjänstgöring vid ett företag som är svensk juridisk person,
b. tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person över vilken en svensk juridisk
person har ett bestämmande inflytande,
c. tillfällig tjänstgöring i utlandet vid en utländsk juridisk person som bedriver verksamhet i
Sverige, eller
d. en i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid en utländsk juridisk person,
4. studier eller forskning för vilka det lämnas studiemedel, stipendier eller lön,
5. kulturarbete på vilket vederbörandes huvudsakliga försörjning beror, eller
6. verksamhet i utlandet som i övrigt bedöms väsentlig för det svenska samhället.
Statens skolverk får medge att även andra elever än de som avses i första stycket får räknas med,
om det finns synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden.
1. eleven ska med hänsyn tagen till sin ålder gå i förskoleklass, grundskolan eller
gymnasiet. Eleven ska dock högst fylla tjugo år det kalenderår som utlandsskolans
ansökan om statsbidrag avser,

2. minst en av elevens vårdnadshavare är svensk medborgare och minst en av dem
vistas i utlandet.
3. utlandsvistelsen är en sammanhängande period om minst sex månader
4 § Statsbidrag lämnas för ett kalenderår (bidragsår).
Förordning (1995:771).
5 § Statens skolinspektion har tillsyn över den verksamhet för vilken statsbidrag lämnas. Statens
skolverk svarar för uppföljning och utvärdering av verksamheten.
Förordning (2008:622).
6 § Statens skolverk skall lämna råd och upplysa om möjligheten till
-- sådan utbildning i utlandet som avses i denna förordning, och
-- utbildning i Sverige för utlandssvenska barn och ungdomar.
7 § Statens skolverk skall meddela de föreskrifter som kan föranledas av Sveriges tillträde till
sådana överenskommelser som avser samarbete om undervisning i utlandet. Sådana föreskrifter
får avvika från 3, 16 och 21 §§ i den omfattning som behövs.
8 § Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna
förordning.
Svensk utlandsskola
9 § Statens skolverk får efter ansökan från huvudmannen för en utlandsskola förklara
huvudmannen berättigad till statsbidrag för utbildning i förskoleklass och i årskurserna 1-6, om
- huvudmannen har förutsättningar att anordna utbildningen och det finns ett behov av den,
och
- elevantalet, vid en allsidig bedömning av kvalitetskrav såväl i fråga om sociala som andra
aspekter på skolverksamhet, kan anses vara tillräckligt stort och beräknas vara någorlunda stabilt.
Förordning (1999:443).
10 § Om elevantalet vid en utlandsskola som är berättigad till statsbidrag minskar kraftigt och
minskningen inte bedöms vara tillfällig, skall Statens skolverk pröva om skolan fortfarande skall
vara berättigad till statsbidrag.
11 § Efter ansökan från huvudmannen för en utlandsskola som är berättigad till statsbidrag kan
regeringen besluta att grundskoleutbildning i årskurserna 7--9 samt gymnasieutbildning får
anordnas som reguljär utbildning vid skolan.
12 § Om en utlandsskola får ändrat huvudmannaskap skall det anmälas till Statens skolverk i fall
som avses i 9 § och till regeringen i fall som avses i 11 §.
Styrelse
13 § En utlandsskola leds av en styrelse med säte i det land där skolan drivs.
14 § Styrelsen består av det antal ledamöter som huvudmannen bestämmer. En av ledamöterna
skall utses av Statens skolverk.
Övriga ledamöter utses av huvudmannen.
Skolledning

15 § För ledningen av utbildningen vid en utlandsskola skall det finnas en rektor. Rektorn skall
hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet i skolan.
Rektor anställs av styrelsen i första hand bland lärarna vid skolan.
Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har förvärvat pedagogisk
insikt.
Arbetets anordning
16 § Vid utlandsskolorna ska det anordnas utbildning enligt den läroplan som gäller för
förskoleklassen och grundskolan respektive gymnasieskolan samt enligt grundskolans kursplaner
och timplan respektive gymnasieskolans ämnesplaner och poängplanen för nationella program i
gymnasieskolan. Därutöver kan det anordnas handledning i anslutning till distansundervisning
samt kompletterande svensk undervisning.
Förordning (2011:879).
17 § Föreskrifter om grundskolan och gymnasieskolan i 3 kap., 10 kap. 7 och 12-23 §§ och 15
kap. 19-29 §§ skollagen (2010:800) samt skolförordningen (2011:185) och gymnasieförordningen
(2010:2039) ska tillämpas på utbildningen vid utlandsskolorna så långt det är möjligt.
Förordning (2011:879).
18 § Utöver vad som föreskrivs för grundskolan om avvikelser från timplanen och för
gymnasieskolan om avvikelser från ämnesplanerna och poängplanen för nationella program gäller
följande.
Inom ramen för det totalt garanterade antalet timmar i grundskolan respektive den minsta
garanterade undervisningstiden i gymnasieskolan får timplanen för grundskolan respektive
ämnesplanerna och poängplanen för nationella program i gymnasieskolan jämkas i begränsad
omfattning för att
- ge undervisningen en mera internationell inriktning,
- ge särskilt utrymme åt värdlandets språk och kultur, och
- underlätta samverkan med ett eller flera andra nordiska länder.
Statens skolverk får meddela föreskrifter om sådana jämkningar av timplanen för grundskolan
och av ämnesplanerna och poängplanen för nationella program i gymnasieskolan.
Förordning (2011:879).
Elevavgifter
19 § Elevavgifter som tas ut för utbildningen vid en utlandsskola skall vara skäliga med hänsyn
till skolans kostnader för verksamheten och det statsbidrag som lämnas, förutsatt att kostnaderna
kan anses rimliga för verksamheten.
Förordning (2001:578).
Skolhälsovård
20 § Eleverna vid en utlandsskola ska i rimlig omfattning erbjudas sådana medicinska insatser
som ingår i elevhälsan i grundskolan och gymnasieskolan. Förordning (2011:879).
Lärare
21 § Lärare ska anställas av styrelsen. De ska ha en utbildning som är avsedd för den
undervisning de i huvudsak ska bedriva. Undantag får göras endast om personer med sådan
utbildning inte finns att tillgå eller det finns något annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna.
Dessutom ska läraren ha nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för skolväsendet. Vid
anställningen ska hänsyn också tas till meriter som är av särskild betydelse vid utlandsskolan.
Statens skolverk ska erbjuda sig att på ett lämpligt sätt informera om lediga läraranställningar som
omfattar heltidsanställning. Information om andra lediga läraranställningar ska lämnas av
styrelsen på det sätt styrelsen finner lämpligt. Förordning (2011:879).

22 § Lärare är skyldiga att fullgöra uppgifter som hör samman med den utbildning som deras
tjänstgöring omfattar samt andra uppgifter som ligger inom ramen för deras yrkeskvalifikationer
och som krävs enligt läroplan eller föreskrifter i andra författningar.
Lärare är vidare skyldiga att handha kompletterande svensk undervisning och handleda vid
distansundervisning, om det behövs.
Statsbidrag
23 § Statsbidraget utgör ett allmänt finansiellt stöd till skolverksamheten. Huvudmannen
beslutar hur bidraget skall användas för att täcka kostnader för verksamheten.
24 § Statsbidrag för en utlandsskola beräknas
1. för utbildning enligt den läroplan som gäller för förskoleklassen och grundskolan respektive
grundskolans timplan och kursplaner i förhållande till det antal elever i denna utbildning vid
skolan som uppfyller kraven enligt 3 §,
2. för utbildning enligt läroplanen, ämnesplanerna och poängplanen för de nationella
programmen i gymnasieskolan i förhållande till det antal elever i denna utbildning vid skolan som
uppfyller kraven enligt 3 §, och
3. för kompletterande svensk undervisning i förhållande till det antal elever i denna
undervisning vid skolan som inte deltar i den reguljära utbildningen vid skolan eller i av svenska
staten understödd undervisning i svenska vid någon annan skola under förutsättning att eleven
uppfyller de krav som anges i fjärde stycket.
Beräkningen av bidrag enligt första stycket 1 och 2 ska grundas på medelvärdet av antalet elever
den 15 oktober under de tre närmast föregående bidragsåren. Beräkningen av bidrag enligt första
stycket 3 ska grundas på antalet elever den 15 oktober under det föregående bidragsåret.
Statens skolverk får för en viss utlandsskola för ett bidragsår bestämma ett annat underlag för
beräkningen av bidrag enligt första stycket 1 och 2 än som följer av andra stycket, om det
medelvärde som beräkningen ska grundas på avviker kraftigt från det faktiska antalet elever i
skolan.
För att en skola ska få bidrag för en elev enligt första stycket 3 gäller att minst en av elevens
vårdnadshavare, eller om eleven är myndig en av föräldrarna, är svensk medborgare och använder
svenska som det dagliga umgängesspråket i sitt umgänge med eleven. Vidare ska eleven ha
grundläggande kunskaper i svenska språket. Statsbidrag kan lämnas från och med det kalenderår
eleven fyller sex år till och med det kalenderår eleven fyller tjugo år. Förordning (2011:879).
25 § Statsbidrag som avses i 24 § första stycket 1 lämnas med ett visst belopp per elev.
Regeringen fastställer för varje bidragsår de belopp som skall gälla för elever vid olika intervall.
Av statsbidraget skall 75 procent justeras med hänsyn till levnadskostnadernas utveckling i det
land där utlandsskolan finns.
För denna justering skall användas indexsystemet Employment Conditions Abroad (ECA).
26 § Regeringen fastställer för varje bidragsår det belopp per elev för bidrag som avses i 24 §
första stycket 2 och 3.
27 § När en utlandsskola för första gången förklaras bidragsberättigad skall bidrag som avses i
24 § första stycket 1 och 2 beräknas på följande sätt under de tre första bidragsåren, nämligen
1. för bidragsår 1 på antalet elever den 15 oktober året före bidragsåret,
2. för bidragsår 2 på medelvärdet av antalet elever den 15 oktober under de närmast två
föregående kalenderåren,
3. för bidragsår 3 på medelvärdet av antalet elever den 15 oktober under de närmast tre
föregående kalenderåren.

I fråga om bidrag som avses i 24 § första stycket 3 skall bidrag under det första bidragsåret
grundas på antalet elever den 15 oktober kalenderåret före bidragsåret. Förordning (1995:771).
28 § Statsbidrag till en utlandsskolas lokalkostnader lämnas med 50 procent av årskostnaderna
för de lokaler som behövs för utbildningen av utlandssvenska elever, om inte annat följer av avtal
eller beslut som regeringen meddelar särskilt.
Statens skolverk skall meddela föreskrifter om underlaget för beräkning av statsbidraget till
lokalkostnader.
Förordning (1998:1690).
Distansundervisning
29 § Till stöd för studier i form av distansundervisning kan efter beslut av Statens skolverk
följande slag av ekonomiska förmåner förekomma, nämligen
1. statsbidrag för att tillhandahålla studiematerial åt elever,
2. statsbidrag för andra kostnader i samband med undervisningen, och
3. statsbidrag till den huvudman som anordnar handledning åt elever vid distansundervisning.
Studiematerial ska vara kostnadsfritt för eleverna om inte Skolverket beslutar att en avgift får tas
ut. Förordning (2016:339).
30 § Ekonomiska förmåner enligt 29 § får lämnas för den som
1. uppfyller kraven enligt 3 §,
2. med hänsyn till sin ålder skulle ha varit elev i någon av årskurserna 6-9 i grundskolan eller i
gymnasieskolan, och
3. inte är elev vid en utlandsskola.
De ekonomiska förmånerna får lämnas endast för sådana ämnen som förekommer i grundskolan
eller i gymnasieskolan i Sverige. Förordning (2016:339).
31 § Statsbidrag till kostnader för ekonomiska förmåner som anges i 29 § första stycket 1 och 2
får lämnas till en huvudman för distansundervisning som Statens skolverk slutit avtal med om att
anordna sådan undervisning.
Skolverket får sluta ett sådant avtal med en huvudman som
1. bedöms ha förutsättningar att bedriva en distansundervisning som innehållsmässigt
motsvarar den undervisning som ges inom skolväsendet,
2. bedöms ha förutsättningar att bedriva en distansundervisning som är av god kvalitet, och
3. tillhandahåller det studiematerial som krävs för distansundervisningen.
En enskild huvudman som Skolverket sluter ett avtal med enligt denna bestämmelse får av
Skolverket ges tillstånd att vid distansundervisning enligt avtalet sätta betyg, anordna prövning
samt utfärda betyg, gymnasieexamen och intyg enligt de bestämmelser som gäller för
skolväsendet.
Förordning (2016:339).
32 § Statsbidrag till kostnader för ekonomiska förmåner som anges i 29 § första stycket 3
lämnas med ett visst belopp per elev. Bidrag ska lämnas på grundval av antalet elever den 15
oktober under det föregående bidragsåret.
Regeringen fastställer för varje bidragsår de belopp som ska gälla för elever vid olika intervall.
Det totala bidraget till en huvudman ska justeras med hänsyn till levnadskostnadernas utveckling i
det land där handledningen ges. Då ska det indexsystem användas som anges i 25 § tredje stycket.
Förordning (2016:339).
Kompletterande svensk undervisning
33 § Till en annan huvudman för kompletterande svensk undervisning än huvudmannen för en
svensk utlandsskola lämnas statsbidrag till kostnader för dels lärarlöner, dels godtagbart

undervisningsmaterial för eleverna, om antalet elever uppgår till minst fem. Bidrag lämnas för
varje elev som deltar i sådan undervisning, om eleven inte deltar i någon annan av svenska staten
understödd undervisning i svenska. För att bidrag skall lämnas gäller att minst en av elevens
vårdnadshavare, eller om eleven är myndig en av föräldrarna, är svensk medborgare och använder
i sitt umgänge med eleven svenska som det dagliga umgängesspråket. Vidare skall eleven ha
grundläggande kunskaper i svenska språket. Statsbidrag kan lämnas från och med det kalenderår
eleven fyller sex år till och med det kalenderår eleven fyller tjugo år.
Beräkningen av bidraget skall grundas på antalet elever den 15 oktober under det föregående
bidragsåret.
Regeringen fastställer för varje bidragsår ett belopp per elev för bidraget. Förordning (2004:713).
34 § Undervisningen skall bedrivas i enlighet med en av Statens skolverk fastställd kursplan.
35 § Statens skolverk får medge att bidrag lämnas till kostnaden för material för
distansundervisning i svenska språket i stället för bidrag enligt 33 §. Bidrag får lämnas med högst
det belopp per elev som regeringen fastställer för kompletterande svensk undervisning enligt 33 §
tredje stycket.
Förordning (1998:187).
Utländsk skola
36 § Statsbidrag kan efter prövning av regeringen lämnas till huvudmannen för en utländsk
skola (internationell skola). Den skolan skall anordna undervisning i svenska och om Sverige och
ha elever som har minst en vårdnadshavare som är svensk medborgare.
Utbetalning av statsbidrag
37 § Statens skolverk beslutar om statsbidrag enligt denna förordning utom i fall som avses i 36
§.
38 § Statens skolverk skall utan rekvisition till huvudmannen betala ut statsbidraget under
bidragsåret enligt 39 och 40 §§.
39 § Bidrag som avses i 24 § första stycket 1 och 2 samt i 28 § skall betalas ut med en fjärdedel
under var och en av månaderna mars, juni, september och december under bidragsåret.
Bidraget enligt 28 § skall betalas ut på grundval av de beräknade årskostnaderna. Bidragsbeloppet
skall i mars under det därpå följande bidragsåret justeras med hänsyn till de faktiska
årskostnaderna.
Förordning (1995:771).
40 § Bidrag som avses i 24 § första stycket 3 och 31--33 §§ skall betalas ut med hälften av
beloppet under månaderna juni och december under bidragsåret.
Bidrag som avses i 24 § första stycket 3 och 31--33 §§ ska betalas ut vid ett tillfälle under
bidragsåret.
Statens skolverk får betala ut förskott av bidrag som avses i 24 § första stycket 3 och 33 §.
Förordning (1995:771).
41 § Statens skolverk får i beslutet om statsbidrag för ett bidragsår förordna att bidraget skall
minskas med det belopp som felaktigt betalats ut till huvudmannen i bidrag för tidigare bidragsår.
Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning 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, eller
3. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 43 §.
Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om någon är
återbetalningsskyldig enligt första stycket. Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket
besluta att helt eller delvis efterge återkrav.
På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad
efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger
statens utlåningsränta med två procentenheter. Om det finns särskilda skäl för det, får Statens
skolverk besluta att helt eller delvis efterge krav på ränta.
42 § Om en huvudman åsidosätter sina skyldigheter enligt lag eller andra författningar i fråga
om skolan, får Statens skolverk besluta att högst tio procent av bidraget enligt denna förordning
skall hållas inne i avvaktan på rättelse. Om rättelse inte görs, får Skolverket besluta att det
innehållna beloppet skall dras av från statsbidraget.
Skolverket får besluta att en större del av bidraget än tio procent skall hållas inne, om det finns
särskilda skäl.
Uppföljning och utvärdering
43 § Huvudmannen är skyldig att för uppföljning och utvärdering lämna de uppgifter om sin
skolverksamhet som Statens skolverk föreskriver. Detsamma gäller sådana uppgifter som behövs
för Skolverkets nationella utvärderingsprojekt. Skolverkets föreskrifter skall begränsas till vad
som behövs för en effektiv uppföljning och utvärdering av de mål för skolverksamheten som har
bestämts av riksdagen eller regeringen.
Utöver detta gäller att huvudmannen på begäran av Skolverket eller Riksrevisionen skall lämna de
uppgifter och det verifikationsmaterial som respektive myndighet behöver för sin granskning.
Förordning (2003:285).
Överklagande
44 § Statens skolverks beslut enligt 9 och 42 §§ får överklagas hos regeringen. I övrigt får
Skolverkets beslut enligt denna förordning inte överklagas.
Övergångsbestämmelser
1994:519
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (1978:591) om statsbidrag till svensk
undervisning i utlandet.
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
4. Bestämmelserna i 9 och 11 §§ gäller inte för utlandsskolor som vid utgången av juni 1994
uppbär statsbidrag.
5. Bestämmelserna i 18 § skall tillämpas första gången i årskurserna 1--7 läsåret 1995/96, i
årskurs 8 läsåret 1996/97 och i årskurs 9 läsåret 1997/98.
6. Bestämmelserna i 13 a § i den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om
grundskoleutbildning i årskurserna 1--9 läsåret 1994/95, i årskurserna 8 och 9 läsåret 1995/96
och i årskurs 9 läsåret 1996/97.
7. Statens skolverk får för en viss utlandsskola för bidragsåret 1994/95 bestämma ett annat
underlag för beräkningen av bidraget enligt 24 § första stycket 1 och 2 än som följer av 24 § andra

stycket, om medelvärdet av antalet elever den 15 oktober under läsåren 1991/92--1993/94
avviker kraftigt från det faktiska antalet elever läsåret 1993/94.
1995:771
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.
2. Bestämmelsen i 17 § i sin äldre lydelse tillämpas fortfarande i fråga om grundskoleutbildning
i årskurserna 8 och 9 läsåret 1995/96 och i årskurs 9 läsåret 1996/97.
3. Det första bidragsåret efter denna förordnings ikraftträdande skall omfatta perioden den 1
juli 1995 -- den 31 december 1996. Under den perioden skall beräkning av bidrag enligt 24 §
första stycket 1 och 2 grundas på medelvärdet av antalet elever den 15 oktober under åren 1992,
1993 och 1994. Beräkningen av bidrag enligt 24 § första stycket 3, 32 och 33 §§ skall grundas på
antalet elever den 15 oktober 1995. Bidrag som avses i 24 § första stycket 1 och 2 samt 28 § skall
betalas ut med en sjättedel under var och en av månaderna september och december 1995 och
mars, juni, september och december 1996. Bidraget enligt 28 § skall betalas ut på grundval av de
beräknade kostnaderna under perioden den 1 juli 1995 -- den 31 december 1996. Bidragsbeloppet
skall i mars 1997 justeras med hänsyn till de faktiska kostnaderna under bidragsåret.
4. Om en skola för första gången förklarats bidragsberättigad från och med bidragsåret
1994/95 skall bidrag som avses i 24 § första stycket 1 och 2 för bidragsåret 1995/96 beräknas på
medelvärdet av antalet elever den 15 oktober 1994 och 1995.
5. Om en skola för första gången förklaras bidragsberättigad från och med bidragsåret 1995/96
skall bidrag som avses i 24 § första stycket 1 och 2 för bidragsåret 1995/96 grundas på antalet
elever den 15 oktober 1995.
6. Beräkningen av bidrag enligt 24 § första stycket 1 och 2 skall för bidragsåren 1997--1999
grundas på medelvärdet av antalet elever den 15 oktober under de tre närmast föregående
kalenderåren.
7. Beräkningen av bidrag enligt 24 § första stycket 3, 32 och 33 §§ skall för bidragsåret 1997
grundas på antalet elever den 15 oktober 1996.
1996:700
Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1996 och tillämpas första gången i fråga om
statsbidrag för bidragsåret 1997.
1999:443
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1999. Den skall tillämpas första gången på
statsbidrag som avser läsåret 2000/2001.
2. En utlandsskola som vill bli berättigad till statsbidrag från och med läsåret 2000/2001 för
utbildning som motsvarar förskoleklassen skall ansöka om det hos Statens skolverk före den 1
september 1999.
2004:713
Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2004 och tillämpas första gången i fråga om
statsbidrag för bidragsåret 2005.
2011:879
1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011.
2. För gymnasieutbildning som påbörjats före den 1 juli 2011 gäller äldre föreskrifter.
3. För grundskoleutbildning i årskurs 9 under läsåret 2011/12 gäller äldre föreskrifter om betyg
och kursplaner.

Bilaga 3. Antal elever vid svenska utlandsskolor för budgetåret 2016-2018

Utlandsskola

Berlin, Tyskland
Bryssel, Belgien
Costa Blanca, Spanien
Costa del Sol, Spanien
Gran Canaria, Spanien
Hamburg, Tyskland
Lissabon, Portugal
London, England
Madrid, Spanien
Mallorca, Spanien
Maputo, Moçambique
Marbella, Spanien
Moskva, Ryssland
Nairobi, Kenya
Paris, Frankrike
Riyadh, Saudiarabien
Teneriffa, Spanien
Wien, Österrike
Totalt

Grundskolan

Behöriga
elever i
grundskolan
(dvs uppfyller
3§i
förordning
1994:519)
2015-10-15

Behöriga
elever i
grundskolan
(dvs uppfyller
3§i
förordning
1994:519)
2016-10-15

Behöriga elever
i grundskolan
(dvs uppfyller 3
§ i förordning
1994:519) 201710-15

Antal elever i
grundskolan
med svensk
vårdnadshavare
2017-10-15
(NYTT FÖRSLAG)

18
46
9
38
16
4
16
32
21
48
20
32
5
34
25
17
18
16

22
39
15
50
16
9
22
38
25
43
20
40
6
43
27
26
27
14

21
39
21
52
24
9
21
43
27
42
17
49
7
45
20
17
32
14

30
44
45
130
25
5
29
137
54
90
17
111
7
52
20
19
54
16

415

482

500

885

Gymnasiet

Totalt antal
elever i
grundskolan
2017-10-15

Behöriga elever Behöriga
i gymnasiet
elever i
(dvs uppfyller 3 gymnasiet (dvs
§ i förordning uppfyller 3 § i
1994:519), 2015- förordning
10-15
1994:519),
2016-10-15

40
58
81
134
25
14
35
141
68
95
22
111
13
56
28
19
57
22

1019

Behöriga
elever i
gymnasiet
(dvs uppfyller
3§i
förordning
1994:519),
2017-10-15

Elever i årskurs
1 med svensk
vårdnadshavar
e 2017-10-15

Elever i årskurs
1 med svensk
vårdnadshavar
e 2017-10-15 *
3 (NYTT
FÖRSLAG)

10

10

11

5

15

17

12

10

18

54

6
2

12
4

8
2

14
2

42
6

3
2

5
2

12
5

13
0

39
0

40

45

48

52

156

Totalt antal
behöriga
elever (dvs
uppfyller §3 i
1994:519),
2017-10-15

21
50
21
62
24
9
21
51
29
42
17
49
7
57
25
17
32
14
548

Uppgifterna i bilagan baserar sig på skolornas ansökningar för elevbidraget budgetåret 2016-2018 vilka baseras på elevantalen 15 oktober åren 2015, 2016 och 2017. I underlaget ingår också norska elever.
Uppgifterna inkluderar inte elever på distansundervisning som får handledning på skolorna.

Totalt antal
elever med
(NYTT
FÖRSLAG)

30
59
45
184
25
5
29
179
60
90
17
111
7
91
20
19
54
16
1041

Totalt antal Andel
elever, 2017- behöriga
elever (dvs
10-15
uppfyller 3 § i
förordning
1994:519),
2017-10-15

40
121
81
264
25
14
35
275
112
95
22
111
13
157
95
19
57
22
1558

53%
41%
26%
23%
96%
64%
60%
19%
26%
44%
77%
44%
54%
36%
26%
89%
56%
64%
35%

Andel
behöriga
elever med
svensk
vårdnadshav
are, 2017-1015
(förändring
enligt
förslag)

75%
49%
56%
70%
100%
36%
83%
65%
54%
95%
77%
100%
54%
58%
21%
100%
95%
73%
67%

Bilaga 4. Exempel på ny fördelningsmodell för elevbidrag

Skola

Bryssel
London
Paris
Lissabon
Moskva
Costa Blanca
Costa del Sol, Fuengirola
Teneriffa
Madrid
Marbella
Mallorca
Gran Canaria
Berlin
Hamburg
Wien
Riyadh
Nairobi
Maputo
Totalt

Statsbidragsbe
rättigade
elever i
grundskolan
2017

39
43
20
21
7
21
52
32
27
49
42
24
21
9
14
17
45
17
500

Antagande om
nytt antal
statsbidragsber
ättigade elever i
grundskolan i
framtiden

44
137
20
29
7
45
130
54
54
111
90
25
30
5
16
19
52
17
885

Statsbidrags
berättigade
elever i
gymnasiesk
olan 201710-15

11
8
5
10
2
12
48

Antagande
om nytt
antal
statsbidrags
berättigade
elever i
gymnasiesko
lan i
framtiden
15
42
0
0
0
0
54
0
6
0
0
0
0
0
0
0
39
0
156

Statsbidrag
sberättigad
e elever
totalt 2017

Antagande
Totalt beviljat
om nytt antal bidrag 2018
elever i
framtiden
totalt

50
51
25
21
7
21
62
32
29
49
42
24
21
9
14
17
57
17

59 4 531 180 kr
179 3 704 928 kr
20 2 612 722 kr
29 1 965 389 kr
7
879 096 kr
45 1 718 100 kr
184 3 763 314 kr
54 2 112 614 kr
60 2 773 467 kr
111 3 485 984 kr
90 3 787 399 kr
25 1 850 327 kr
30 2 349 725 kr
5
910 132 kr
16 1 740 309 kr
19 2 125 937 kr
91 3 416 772 kr
17 2 266 706 kr
1 041 45 994 101 kr

548

* obsevera att beloppen inte tagit hänsyn till levnadskostadsindex
** för år 2019 och 2020 antas samma elevantal som utifrån elevunderlagen 2017. Undelarlag för dessa finns i bilaga 3.

nytt belopp förslag A (70
000 kronor
elev 1-10)

2 408 769 kr
6 891 438 kr
1 142 416 kr
1 540 591 kr
490 000 kr
2 248 457 kr
6 745 389 kr
2 646 632 kr
2 728 453 kr
5 168 405 kr
4 239 330 kr
1 363 624 kr
1 584 833 kr
350 000 kr
965 450 kr
1 098 175 kr
3 089 988 kr
1 009 691 kr
45 711 642 kr

nytt belopp förslag B (100
000 kronor
elev 1-10)

2 462 710 kr
6 272 335 kr
1 370 046 kr
1 703 087 kr
700 000 kr
2 295 161 kr
6 176 946 kr
2 628 203 kr
2 710 024 kr
4 737 465 kr
3 960 368 kr
1 555 069 kr
1 740 092 kr
500 000 kr
1 222 028 kr
1 333 041 kr
3 086 033 kr
1 259 032 kr
45 711 642 kr

nytt belopp förslag A (150
000 kronor
elev 1-10)

2 552 612 kr
5 240 498 kr
1 749 429 kr
1 973 915 kr
1 050 000 kr
2 373 001 kr
5 229 541 kr
2 597 487 kr
2 679 309 kr
4 019 232 kr
3 495 431 kr
1 874 143 kr
1 998 858 kr
750 000 kr
1 649 657 kr
1 724 486 kr
3 079 441 kr
1 674 600 kr
45 711 642 kr

Belopp per
elev
bidragsåret
2018

90 624 kr
72 646 kr
104 509 kr
93 590 kr
125 585 kr
81 814 kr
60 699 kr
66 019 kr
95 637 kr
71 143 kr
90 176 kr
77 097 kr
111 892 kr
101 126 kr
124 308 kr
125 055 kr
59 943 kr
133 336 kr

Kronor per Kronor per elev
elev förslag förslag B (100
A (70 000
000 kronor elev
kronor elev 1- 1-10)
10)

40 827 kr
38 500 kr
57 121 kr
53 124 kr
70 000 kr
49 966 kr
36 660 kr
49 012 kr
45 474 kr
46 562 kr
47 104 kr
54 545 kr
52 828 kr
70 000 kr
60 341 kr
57 799 kr
33 956 kr
59 394 kr

41 741 kr
35 041 kr
68 502 kr
58 727 kr
100 000 kr
51 004 kr
33 570 kr
48 670 kr
45 167 kr
42 680 kr
44 004 kr
62 203 kr
58 003 kr
100 000 kr
76 377 kr
70 160 kr
33 912 kr
74 061 kr

Kronor per elev
förslag C (150
000 kronor elev
1-10)

43 265 kr
29 277 kr
87 471 kr
68 066 kr
150 000 kr
52 733 kr
28 421 kr
48 102 kr
44 655 kr
36 209 kr
38 838 kr
74 966 kr
66 629 kr
150 000 kr
103 104 kr
90 762 kr
33 840 kr
98 506 kr

Bilaga 4. Exempel på ny fördelningsmodell för elevbidrag

Skola

Bryssel
London
Paris
Lissabon
Moskva
Costa Blanca
Costa del Sol, Fuengirol
Teneriffa
Madrid
Marbella
Mallorca
Gran Canaria
Berlin
Hamburg
Wien
Riyadh
Nairobi
Maputo
Totalt

Intervaller
1-10 elever
Fler än 10 elever
Ingen intervall

Behöriga elever i Behöriga elever i Behöriga elever i Behöriga elever i Behöriga elever i Behöriga elever i Behöriga elever i Behöriga elever i Medelvärden antal grundskoleelever i tre övergångsår Medelvärden antal gymnasieelever, tre övergångsår
2017-2019
2018-2020
2016-2018
2017-2019
2018-2020
grundskolan 2016 grundskolan 2017 grundskolan 2018 grunskolan 2018 gymnasiet 2016 gymnasiet 2017 gymnasiet 2018 gymnasiet 2018 2016-2018
första året
andra året**
tredje året**
första året
andra året**
tredje året**
Nytt förslag
(2015-10-15)
(2016-10-15)
(2017-10-15)
Nytt förslag
46
45
39
44
10
10
11
15
45
44
44
12
13
15
32
34
43
137
6
9
8
42
68
103
137
19
31
42
25
24
20
20
2
3
5
23
21
20
2
1
16
17
21
25
29
21
29
5
8
7
7
7
7
7
9
13
21
45
22
34
45
38
40
52
130
17
15
10
54
69
100
130
29
41
54
18
21
32
54
31
43
54
21
22
27
54
2
3
2
6
32
43
54
4
5
6
32
30
49
111
58
84
111
48
48
42
90
62
76
90
16
16
24
25
19
22
25
18
18
21
30
22
26
30
4
7
9
5
5
6
5
13
14
16
15
15
16
16
17
19
17
19
19
19
18
34
33
45
52
3
4
12
39
40
46
52
15
27
39
20
23
17
17
20
19
17
415
431
500
885
40
44
48
156
80
119
156
577
733
885
Belopp per elev
FK och
grundskola 1-9,
första
övergångsåret
70 000 kr
77 887 kr

Elevbidrag
grundskolan 2018*
Preliminär lokalbidrag
grundskolan 2018
Totalt bidrag till
grundskolan 2018
Elevbidrag gymnasiet 2
Preliminär lokalbidrag
gymnasiet 2018
Totalt bidrag till
gymnasiet 2018
Totalt

Belopp per elev
gymnasiet,
första
övergångsåret

26 592 kr

Belopp per elev
FK och
grundskola 1-9,
andra
övergångsåret
70 000 kr
56 204 kr

Belopp per elev
gymnasiet,
andra
övergångsåret

Belopp per elev
FK och
grundskola 1-9,
tredje
övergångsåret
70 000 kr
44 242 kr

17 927 kr

30 293 404
13 290 878
43 584 282
2 127 360

0
2 127 360
45 711 642

* obsevera att beloppen inte tagit hänsyn till levnadskostadsindex
** för år 2019 och 2020 poneras samma elevantal som för förändringen 2017-10-15 enligt det nya förslaget.

Belopp per elev
gymnasiet,
tredje
övergångsåret

13 637 kr

Första övergångsåret
Elevbidrag grundskolan
Elevbidrag gymnasi
1-10 elever
Fler än 10 elever
700 000 kr
2 726 049 kr
700 000 kr
4 517 453 kr
700 000 kr
1 012 533 kr
700 000 kr
856 758 kr
490 000 kr
0 kr
700 000 kr
934 645 kr
700 000 kr
4 595 340 kr
700 000 kr
1 635 629 kr
700 000 kr
1 713 517 kr
700 000 kr
3 738 582 kr
700 000 kr
4 050 130 kr
700 000 kr
700 984 kr
700 000 kr
934 645 kr
350 000 kr
0 kr
700 000 kr
389 436 kr
700 000 kr
623 097 kr
700 000 kr
2 336 613 kr
700 000 kr
778 871 kr
12 040 000 kr 31 544 282 kr

310 240 kr
505 248 kr
44 320 kr
0 kr
0 kr
0 kr
762 304 kr
0 kr
97 504 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
407 744 kr
0 kr
2 127 360 kr

Andra övergångsåret
Elevbidrag grundskolan
Elevbidrag gymnasi
1-10 elever
Fler än 10 elever
700 000 kr
1 910 939 kr
700 000 kr
5 226 979 kr
700 000 kr
618 245 kr
700 000 kr
843 061 kr
490 000 kr
0 kr
700 000 kr
1 348 898 kr
700 000 kr
5 058 367 kr
700 000 kr
1 854 734 kr
700 000 kr
1 854 734 kr
700 000 kr
4 159 102 kr
700 000 kr
3 709 469 kr
700 000 kr
674 449 kr
700 000 kr
899 265 kr
420 000 kr
0 kr
700 000 kr
281 020 kr
700 000 kr
505 837 kr
700 000 kr
2 023 347 kr
700 000 kr
505 837 kr
12 110 000 kr
31 474 282 kr

239 029 kr
555 743 kr
17 927 kr
0 kr
0 kr
0 kr
735 015 kr
0 kr
89 636 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
490 010 kr
0 kr
2 127 360 kr

Tredjeövergångsåret
Totalt statsbidrag de tre övergångsåren
Elevbidrag grundskolan
Elevbidrag gymnasie Första året
Andra året
Tredje året
1-10 elever
Fler än 10 elever
700 000 kr
1 504 215 kr
700 000 kr
5 618 687 kr
700 000 kr
442 416 kr
700 000 kr
840 591 kr
490 000 kr
0 kr
700 000 kr
1 548 457 kr
700 000 kr
5 308 996 kr
700 000 kr
1 946 632 kr
700 000 kr
1 946 632 kr
700 000 kr
4 468 405 kr
700 000 kr
3 539 330 kr
700 000 kr
663 624 kr
700 000 kr
884 833 kr
350 000 kr
0 kr
700 000 kr
265 450 kr
700 000 kr
398 175 kr
700 000 kr
1 858 148 kr
700 000 kr
309 691 kr
12 040 000 kr
31 544 282 kr

204 554 kr
572 751 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
736 394 kr
0 kr
81 822 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
531 840 kr
0 kr
2 127 360 kr

3 736 289 kr
2 849 968 kr
5 722 701 kr
6 482 722 kr
1 756 853 kr
1 336 172 kr
1 556 758 kr
1 543 061 kr
490 000 kr
490 000 kr
1 634 645 kr
2 048 898 kr
6 057 644 kr
6 493 382 kr
2 335 629 kr
2 554 734 kr
2 511 021 kr
2 644 370 kr
4 438 582 kr
4 859 102 kr
4 750 130 kr
4 409 469 kr
1 400 984 kr
1 374 449 kr
1 634 645 kr
1 599 265 kr
350 000 kr
420 000 kr
1 089 436 kr
981 020 kr
1 323 097 kr
1 205 837 kr
3 444 357 kr
3 213 357 kr
1 478 871 kr
1 205 837 kr
45 711 642 kr 45 711 642 kr

2 408 769 kr
6 891 438 kr
1 142 416 kr
1 540 591 kr
490 000 kr
2 248 457 kr
6 745 389 kr
2 646 632 kr
2 728 453 kr
5 168 405 kr
4 239 330 kr
1 363 624 kr
1 584 833 kr
350 000 kr
965 450 kr
1 098 175 kr
3 089 988 kr
1 009 691 kr
45 711 642 kr

nytt antal elever Kronor per
Totalt beviljat bidrag 2018 Differens totalt Differens totalt Differens totalt nytt belopp
beviljat bidrag beviljat bidrag beviljat bidrag
elev
Elevbidrag grundskola,
gymnasiet samt lokalbidra 2018 och första 2018 och andra 2018 och tredje
övergångsåret
övergångsåret
övergångsåret
4 531 180 kr
-794 891 kr
-1 681 212 kr
-2 122 411 kr
2 408 769 kr
59
40 827 kr
3 704 928 kr
2 017 773 kr
2 777 794 kr
3 186 510 kr
6 891 438 kr
179
38 500 kr
2 612 722 kr
-855 869 kr
-1 276 550 kr
-1 470 306 kr
1 142 416 kr
20
57 121 kr
1 965 389 kr
-408 631 kr
-422 328 kr
-424 798 kr
1 540 591 kr
29
53 124 kr
879 096 kr
-389 096 kr
-389 096 kr
-389 096 kr
490 000 kr
7
70 000 kr
1 718 100 kr
-83 455 kr
330 798 kr
530 357 kr
2 248 457 kr
45
49 966 kr
3 763 314 kr
2 294 330 kr
2 730 068 kr
2 982 075 kr
6 745 389 kr
184
36 660 kr
2 112 614 kr
223 015 kr
442 120 kr
534 018 kr
2 646 632 kr
54
49 012 kr
2 773 467 kr
-262 446 kr
-129 097 kr
-45 014 kr
2 728 453 kr
60
45 474 kr
3 485 984 kr
952 598 kr
1 373 118 kr
1 682 421 kr
5 168 405 kr
111
46 562 kr
3 787 399 kr
962 731 kr
622 070 kr
451 931 kr
4 239 330 kr
90
47 104 kr
1 850 327 kr
-449 343 kr
-475 878 kr
-486 703 kr
1 363 624 kr
25
54 545 kr
2 349 725 kr
-715 080 kr
-750 460 kr
-764 892 kr
1 584 833 kr
30
52 828 kr
910 132 kr
-560 132 kr
-490 132 kr
-560 132 kr
350 000 kr
5
70 000 kr
1 740 309 kr
-650 873 kr
-759 289 kr
-774 859 kr
965 450 kr
16
60 341 kr
2 125 937 kr
-802 840 kr
-920 100 kr
-1 027 762 kr
1 098 175 kr
19
57 799 kr
3 416 772 kr
27 585 kr
-203 415 kr
-326 784 kr
3 089 988 kr
91
33 956 kr
-1 060 869 kr
2 266 706 kr
-787 835 kr
-1 257 015 kr
1 009 691 kr
17
59 394 kr
45 994 101 kr
-282 459 kr
-282 459 kr
45 711 642 kr
1 041

Bilaga 4. Exempel på ny fördelningsmodell för elevbidrag

Skola

Bryssel
London
Paris
Lissabon
Moskva
Costa Blanca
Costa del Sol, Fuengirol
Teneriffa
Madrid
Marbella
Mallorca
Gran Canaria
Berlin
Hamburg
Wien
Riyadh
Nairobi
Maputo
Totalt

Intervaller
1-10 elever
Fler än 10 elever
Ingen intervall

Behöriga elever i Behöriga elever i Behöriga elever i Behöriga elever i Behöriga elever i Behöriga elever i Behöriga elever i Behöriga elever i Medelvärden antal grundskoleelever i tre övergångsår Medelvärden antal gymnasieelever, tre övergångsår
2017-2019
2018-2020
2016-2018
2017-2019
2018-2020
grundskolan 2016 grundskolan 2017 grundskolan 2018 grunskolan 2018 gymnasiet 2016 gymnasiet 2017 gymnasiet 2018 gymnasiet 2018 2016-2018
första året
andra året**
tredje året**
första året
andra året**
tredje året**
Nytt förslag
(2015-10-15)
(2016-10-15)
(2017-10-15)
Nytt förslag
46
45
39
44
10
10
11
15
45
44
44
12
13
15
32
34
43
137
6
9
8
42
68
103
137
19
31
42
25
24
20
20
2
3
5
23
21
20
2
1
16
17
21
25
29
21
29
5
8
7
7
7
7
7
9
13
21
45
22
34
45
38
40
52
130
17
15
10
54
69
100
130
29
41
54
18
21
32
54
31
43
54
21
22
27
54
2
3
2
6
32
43
54
4
5
6
32
30
49
111
58
84
111
48
48
42
90
62
76
90
16
16
24
25
19
22
25
22
26
30
18
18
21
30
4
7
9
5
5
6
5
13
14
16
15
15
16
16
17
19
17
19
19
19
18
34
33
45
52
3
4
12
39
40
46
52
15
27
39
20
23
17
17
20
19
17
415
431
500
885
40
44
48
156
80
119
156
577
733
885
Belopp per elev
FK och
grundskola 1-9,
första
övergångsåret
100 000 kr
65 146 kr

Elevbidrag
grundskolan 2018*
Preliminär lokalbidrag
grundskolan 2018
Totalt bidrag till
grundskolan 2018
Elevbidrag gymnasiet 2
Preliminär lokalbidrag
gymnasiet 2018
Totalt bidrag till
gymnasiet 2018
Totalt

Belopp per elev
gymnasiet,
första
övergångsåret

26 592 kr

Belopp per elev
FK och
grundskola 1-9,
andra
övergångsåret
100 000 kr
46 936 kr

Belopp per elev
gymnasiet,
andra
övergångsåret

Belopp per elev
FK och
grundskola 1-9,
tredje
övergångsåret
100 000 kr
37 005 kr

17 927 kr

Belopp per elev
gymnasiet,
tredje
övergångsåret

13 637 kr

30 293 404
13 290 878

43 584 282

87 169

43 584 282
2 127 360

0
2 127 360
45 711 642

* obsevera att beloppen inte tagit hänsyn till levnadskostadsindex
** för år 2019 och 2020 poneras samma elevantal som för förändringen 2017-10-15 enligt det nya förslaget.

91423,284

Första övergångsåret
Elevbidrag grundskolan
Elevbidrag gymnasi
1-10 elever
Fler än 10 elever
1 000 000 kr
2 280 123 kr
1 000 000 kr
3 778 490 kr
1 000 000 kr
846 903 kr
1 000 000 kr
716 610 kr
700 000 kr
0 kr
1 000 000 kr
781 757 kr
1 000 000 kr
3 843 636 kr
1 000 000 kr
1 368 074 kr
1 000 000 kr
1 433 220 kr
1 000 000 kr
3 127 026 kr
1 000 000 kr
3 387 612 kr
1 000 000 kr
586 317 kr
1 000 000 kr
781 757 kr
500 000 kr
0 kr
1 000 000 kr
325 732 kr
1 000 000 kr
521 171 kr
1 000 000 kr
1 954 391 kr
1 000 000 kr
651 464 kr
17 200 000 kr 26 384 282 kr

310 240 kr
505 248 kr
44 320 kr
0 kr
0 kr
0 kr
762 304 kr
0 kr
97 504 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
407 744 kr
0 kr
2 127 360 kr

Andra övergångsåret
Elevbidrag grundskolan
Elevbidrag gymnasi
1-10 elever
Fler än 10 elever
1 000 000 kr
1 595 831 kr
1 000 000 kr
4 365 068 kr
1 000 000 kr
516 298 kr
1 000 000 kr
704 043 kr
700 000 kr
0 kr
1 000 000 kr
1 126 469 kr
1 000 000 kr
4 224 260 kr
1 000 000 kr
1 548 895 kr
1 000 000 kr
1 548 895 kr
1 000 000 kr
3 473 280 kr
1 000 000 kr
3 097 790 kr
1 000 000 kr
563 235 kr
1 000 000 kr
750 979 kr
600 000 kr
0 kr
1 000 000 kr
234 681 kr
1 000 000 kr
422 426 kr
1 000 000 kr
1 689 704 kr
1 000 000 kr
422 426 kr
17 300 000 kr
26 284 282 kr

239 029 kr
555 743 kr
17 927 kr
0 kr
0 kr
0 kr
735 015 kr
0 kr
89 636 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
490 010 kr
0 kr
2 127 360 kr

Tredjeövergångsåret
Totalt statsbidrag de tre övergångsåren
Elevbidrag grundskolan
Elevbidrag gymnasie Första året
Andra året
Tredje året
1-10 elever
Fler än 10 elever
1 000 000 kr
1 258 157 kr
1 000 000 kr
4 699 585 kr
1 000 000 kr
370 046 kr
1 000 000 kr
703 087 kr
700 000 kr
0 kr
1 000 000 kr
1 295 161 kr
1 000 000 kr
4 440 552 kr
1 000 000 kr
1 628 203 kr
1 000 000 kr
1 628 203 kr
1 000 000 kr
3 737 465 kr
1 000 000 kr
2 960 368 kr
1 000 000 kr
555 069 kr
1 000 000 kr
740 092 kr
500 000 kr
0 kr
1 000 000 kr
222 028 kr
1 000 000 kr
333 041 kr
1 000 000 kr
1 554 193 kr
1 000 000 kr
259 032 kr
17 200 000 kr
26 384 282 kr

204 554 kr
572 751 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
736 394 kr
0 kr
81 822 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
531 840 kr
0 kr
2 127 360 kr

3 590 363 kr
2 834 861 kr
5 283 738 kr
5 920 811 kr
1 891 223 kr
1 534 226 kr
1 716 610 kr
1 704 043 kr
700 000 kr
700 000 kr
1 781 757 kr
2 126 469 kr
5 605 940 kr
5 959 274 kr
2 368 074 kr
2 548 895 kr
2 530 724 kr
2 638 531 kr
4 127 026 kr
4 473 280 kr
4 387 612 kr
4 097 790 kr
1 586 317 kr
1 563 235 kr
1 781 757 kr
1 750 979 kr
500 000 kr
600 000 kr
1 325 732 kr
1 234 681 kr
1 521 171 kr
1 422 426 kr
3 362 135 kr
3 179 714 kr
1 651 464 kr
1 422 426 kr
45 711 642 kr 45 711 642 kr

2 462 710 kr
6 272 335 kr
1 370 046 kr
1 703 087 kr
700 000 kr
2 295 161 kr
6 176 946 kr
2 628 203 kr
2 710 024 kr
4 737 465 kr
3 960 368 kr
1 555 069 kr
1 740 092 kr
500 000 kr
1 222 028 kr
1 333 041 kr
3 086 033 kr
1 259 032 kr
45 711 642 kr

nytt antal elever Kronor per
Totalt beviljat bidrag 2018 Differens totalt Differens totalt Differens totalt nytt belopp
beviljat bidrag beviljat bidrag beviljat bidrag
elev
Elevbidrag grundskola,
gymnasiet samt lokalbidra 2018 och första 2018 och andra 2018 och tredje
övergångsåret
övergångsåret
övergångsåret
4 531 180 kr
-940 817 kr
-1 696 319 kr
-2 068 470 kr
2 462 710 kr
59
41 741 kr
3 704 928 kr
1 578 810 kr
2 215 883 kr
2 567 407 kr
6 272 335 kr
179
35 041 kr
2 612 722 kr
-721 499 kr
-1 078 496 kr
-1 242 676 kr
1 370 046 kr
20
68 502 kr
1 965 389 kr
-248 779 kr
-261 346 kr
-262 302 kr
1 703 087 kr
29
58 727 kr
879 096 kr
-179 096 kr
-179 096 kr
-179 096 kr
700 000 kr
7 100 000 kr
1 718 100 kr
63 657 kr
408 369 kr
577 061 kr
2 295 161 kr
45
51 004 kr
3 763 314 kr
1 842 626 kr
2 195 960 kr
2 413 632 kr
6 176 946 kr
184
33 570 kr
2 112 614 kr
255 460 kr
436 281 kr
515 589 kr
2 628 203 kr
54
48 670 kr
2 773 467 kr
-242 743 kr
-134 936 kr
-63 443 kr
2 710 024 kr
60
45 167 kr
3 485 984 kr
641 042 kr
987 296 kr
1 251 481 kr
4 737 465 kr
111
42 680 kr
3 787 399 kr
600 213 kr
310 391 kr
172 969 kr
3 960 368 kr
90
44 004 kr
1 850 327 kr
-264 010 kr
-287 092 kr
-295 258 kr
1 555 069 kr
25
62 203 kr
2 349 725 kr
-567 968 kr
-598 746 kr
-609 633 kr
1 740 092 kr
30
58 003 kr
910 132 kr
-410 132 kr
-310 132 kr
-410 132 kr
500 000 kr
5 100 000 kr
1 740 309 kr
-414 577 kr
-505 628 kr
-518 281 kr
1 222 028 kr
16
76 377 kr
2 125 937 kr
-604 766 kr
-703 511 kr
-792 896 kr
1 333 041 kr
19
70 160 kr
3 416 772 kr
-54 637 kr
-237 058 kr
-330 739 kr
3 086 033 kr
91
33 912 kr
-844 280 kr
2 266 706 kr
-615 242 kr
-1 007 674 kr
1 259 032 kr
17
74 061 kr
45 994 101 kr
-282 459 kr
-282 459 kr 45 711 642 kr
1041

Bilaga 4. Exempel på ny fördelningsmodell för elevbidrag

Skola

Bryssel
London
Paris
Lissabon
Moskva
Costa Blanca
Costa del Sol, Fuengirol
Teneriffa
Madrid
Marbella
Mallorca
Gran Canaria
Berlin
Hamburg
Wien
Riyadh
Nairobi
Maputo
Totalt

Intervaller
1-10 elever
Fler än 10 elever
Ingen intervall

Behöriga elever i Behöriga elever i Behöriga elever i Behöriga elever i Behöriga elever i Behöriga elever i Behöriga elever i Behöriga elever i Medelvärden antal grundskoleelever i tre övergångsår Medelvärden antal gymnasieelever, tre övergångsår
2017-2019
2018-2020
2016-2018
2017-2019
2018-2020
grundskolan 2016 grundskolan 2017 grundskolan 2018 grunskolan 2018 gymnasiet 2016 gymnasiet 2017 gymnasiet 2018 gymnasiet 2018 2016-2018
första året
andra året**
tredje året**
första året
andra året**
tredje året**
Nytt förslag
(2015-10-15)
(2016-10-15)
(2017-10-15)
Nytt förslag
46
45
39
44
10
10
11
15
45
44
44
12
13
15
32
34
43
137
6
9
8
42
68
103
137
19
31
42
25
24
20
20
2
3
5
0
23
21
20
2
1
16
17
21
29
0
21
25
29
5
8
7
7
0
7
7
7
9
13
21
45
0
22
34
45
38
40
52
130
17
15
10
54
69
100
130
29
41
54
18
21
32
54
0
31
43
54
21
22
27
54
2
3
2
6
32
43
54
4
5
6
32
30
49
111
84
111
0
58
48
48
42
90
0
62
76
90
16
16
24
25
0
19
22
25
18
18
21
30
0
22
26
30
4
7
9
5
0
5
6
5
13
14
16
0
15
15
16
16
17
19
17
19
0
18
19
19
34
33
45
52
3
4
12
39
40
46
52
15
27
39
20
23
17
17
0
20
19
17
415
431
500
885
40
44
48
156
577
733
885
80
119
156
Belopp per elev
FK och
grundskola 1-9,
första
övergångsåret
150 000 kr
43 912 kr

Elevbidrag
grundskolan 2018*
Preliminär lokalbidrag
grundskolan 2018
Totalt bidrag till
grundskolan 2018
Elevbidrag gymnasiet 2
Preliminär lokalbidrag
gymnasiet 2018
Totalt bidrag till
gymnasiet 2018
Totalt

Belopp per elev
gymnasiet,
första
övergångsåret

26 592 kr

Belopp per elev
FK och
grundskola 1-9,
andra
övergångsåret
150 000 kr
31 490 kr

Belopp per elev
gymnasiet,
andra
övergångsåret

Belopp per elev
FK och
grundskola 1-9,
tredje
övergångsåret
150 000 kr
24 943 kr

17 927 kr

Belopp per elev
gymnasiet,
tredje
övergångsåret

13 637 kr

30 293 404
13 290 878

43 584 282

87 169

43 584 282
2 127 360

0
2 127 360
45 711 642

* obsevera att beloppen inte tagit hänsyn till levnadskostadsindex
** för år 2019 och 2020 poneras samma elevantal som för förändringen 2017-10-15 enligt det nya förslaget.

91423,284

Första övergångsåret
Elevbidrag grundskolan
Elevbidrag gymnasi
1-10 elever
Fler än 10 elever
1 500 000 kr
1 536 913 kr
1 500 000 kr
2 546 885 kr
1 500 000 kr
570 853 kr
1 500 000 kr
483 030 kr
1 050 000 kr
0 kr
1 500 000 kr
526 942 kr
1 500 000 kr
2 590 797 kr
1 500 000 kr
922 148 kr
1 500 000 kr
966 060 kr
1 500 000 kr
2 107 767 kr
1 500 000 kr
2 283 414 kr
1 500 000 kr
395 206 kr
1 500 000 kr
526 942 kr
750 000 kr
0 kr
1 500 000 kr
219 559 kr
1 500 000 kr
351 294 kr
1 500 000 kr
1 317 354 kr
1 500 000 kr
439 118 kr
25 800 000 kr 17 784 282 kr

310 240 kr
505 248 kr
44 320 kr
0 kr
0 kr
0 kr
762 304 kr
0 kr
97 504 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
407 744 kr
0 kr
2 127 360 kr

Andra övergångsåret
Elevbidrag grundskolan
Elevbidrag gymnasi
1-10 elever
Fler än 10 elever
1 500 000 kr
1 070 653 kr
1 500 000 kr
2 928 550 kr
1 500 000 kr
346 388 kr
1 500 000 kr
472 347 kr
1 050 000 kr
0 kr
1 500 000 kr
755 755 kr
1 500 000 kr
2 834 081 kr
1 500 000 kr
1 039 163 kr
1 500 000 kr
1 039 163 kr
1 500 000 kr
2 330 244 kr
1 500 000 kr
2 078 326 kr
1 500 000 kr
377 877 kr
1 500 000 kr
503 837 kr
900 000 kr
0 kr
1 500 000 kr
157 449 kr
1 500 000 kr
283 408 kr
1 500 000 kr
1 133 632 kr
1 500 000 kr
283 408 kr
25 950 000 kr
17 634 282 kr

239 029 kr
555 743 kr
17 927 kr
0 kr
0 kr
0 kr
735 015 kr
0 kr
89 636 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
490 010 kr
0 kr
2 127 360 kr

Tredjeövergångsåret
Totalt statsbidrag de tre övergångsåren
Elevbidrag grundskolan
Elevbidrag gymnasie Första året
Andra året
Tredje året
1-10 elever
Fler än 10 elever
1 500 000 kr
848 058 kr
1 500 000 kr
3 167 747 kr
1 500 000 kr
249 429 kr
1 500 000 kr
473 915 kr
1 050 000 kr
0 kr
1 500 000 kr
873 001 kr
1 500 000 kr
2 993 147 kr
1 500 000 kr
1 097 487 kr
1 500 000 kr
1 097 487 kr
1 500 000 kr
2 519 232 kr
1 500 000 kr
1 995 431 kr
1 500 000 kr
374 143 kr
1 500 000 kr
498 858 kr
750 000 kr
0 kr
1 500 000 kr
149 657 kr
1 500 000 kr
224 486 kr
1 500 000 kr
1 047 601 kr
1 500 000 kr
174 600 kr
25 800 000 kr
17 784 282 kr

204 554 kr
572 751 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
736 394 kr
0 kr
81 822 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
531 840 kr
0 kr
2 127 360 kr

3 347 153 kr
2 809 682 kr
4 552 133 kr
4 984 293 kr
2 115 173 kr
1 864 315 kr
1 983 030 kr
1 972 347 kr
1 050 000 kr
1 050 000 kr
2 026 942 kr
2 255 755 kr
4 853 101 kr
5 069 096 kr
2 422 148 kr
2 539 163 kr
2 563 564 kr
2 628 799 kr
3 607 767 kr
3 830 244 kr
3 783 414 kr
3 578 326 kr
1 895 206 kr
1 877 877 kr
2 026 942 kr
2 003 837 kr
750 000 kr
900 000 kr
1 719 559 kr
1 657 449 kr
1 851 294 kr
1 783 408 kr
3 225 098 kr
3 123 642 kr
1 939 118 kr
1 783 408 kr
45 711 642 kr 45 711 642 kr

2 552 612 kr
5 240 498 kr
1 749 429 kr
1 973 915 kr
1 050 000 kr
2 373 001 kr
5 229 541 kr
2 597 487 kr
2 679 309 kr
4 019 232 kr
3 495 431 kr
1 874 143 kr
1 998 858 kr
750 000 kr
1 649 657 kr
1 724 486 kr
3 079 441 kr
1 674 600 kr
45 711 642 kr

nytt antal elever Kronor per elev
Totalt beviljat bidrag 2018 Differens totalt Differens totalt Differens totalt nytt belopp
beviljat bidrag beviljat bidrag beviljat bidrag
Elevbidrag grundskola,
gymnasiet samt lokalbidra 2018 och första 2018 och andra 2018 och tredje
övergångsåret
övergångsåret
övergångsåret
4 531 180 kr
-1 184 027 kr
-1 721 498 kr
-1 978 568 kr
2 552 612 kr
59
43 265 kr
3 704 928 kr
847 205 kr
1 279 365 kr
1 535 570 kr
5 240 498 kr
179
29 277 kr
2 612 722 kr
-497 549 kr
-748 407 kr
-863 293 kr
1 749 429 kr
20
87 471 kr
1 965 389 kr
17 641 kr
6 958 kr
8 526 kr
1 973 915 kr
29
68 066 kr
879 096 kr
170 904 kr
170 904 kr
170 904 kr
1 050 000 kr
7
150 000 kr
1 718 100 kr
308 842 kr
537 655 kr
654 901 kr
2 373 001 kr
45
52 733 kr
3 763 314 kr
1 089 787 kr
1 305 782 kr
1 466 227 kr
5 229 541 kr
184
28 421 kr
2 112 614 kr
309 534 kr
426 549 kr
484 873 kr
2 597 487 kr
54
48 102 kr
2 773 467 kr
-209 903 kr
-144 668 kr
-94 158 kr
2 679 309 kr
60
44 655 kr
3 485 984 kr
121 783 kr
344 260 kr
533 248 kr
4 019 232 kr
111
36 209 kr
3 787 399 kr
-3 985 kr
-209 073 kr
-291 968 kr
3 495 431 kr
90
38 838 kr
1 850 327 kr
44 879 kr
27 550 kr
23 816 kr
1 874 143 kr
25
74 966 kr
2 349 725 kr
-322 783 kr
-345 888 kr
-350 867 kr
1 998 858 kr
30
66 629 kr
910 132 kr
-160 132 kr
-10 132 kr
-160 132 kr
750 000 kr
5
150 000 kr
1 740 309 kr
-20 750 kr
-82 860 kr
-90 652 kr
1 649 657 kr
16
103 104 kr
2 125 937 kr
-274 643 kr
-342 529 kr
-401 451 kr
1 724 486 kr
19
90 762 kr
3 416 772 kr
-191 674 kr
-293 130 kr
-337 331 kr
3 079 441 kr
91
33 840 kr
-483 298 kr
2 266 706 kr
-327 588 kr
-592 106 kr
1 674 600 kr
17
98 506 kr
45 994 101 kr
-282 459 kr
-282 459 kr 45 711 642 kr
1041

