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Redovisning av statsbidrag gällande lokalkostnader vid
svensk utlandsskola för bidragsår 2018
Lokaler för förskoleklass, grundskolan årskurs 1 - 9 och gymnasium
Redovisningsblanketter ska mailas till statsbidrag.utlandsskolor@skolverket.se
senast den 15 mars 2019.

Instruktioner för ifyllnad
Redovisningen gällande lokalkostnader utgår från 39 § i förordning (SFS 1994:519) om
statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar samt Skolverkets
föreskrifter om svensk utlandsundervisning.
De verksamheter som bedriver undervisning från och med förskoleklass till och med
gymnasiet ska redovisa sina lokalkostnader i underlag för statsbidrag på två separata
blanketter.
Blankett A avser lokalkostnader för förskoleklass till och med grundskolan årskurs 9.
Blankett B avser lokalkostnader för gymnasieskolan med eventuellt samnyttjande av
lokaler med förskoleklass och/eller grundskola.
För verksamheter enbart omfattande från förskoleklass till och med grundskolan
årskurs 9 gäller enbart blankett A.
Blankett A - Lokalyta som enbart nyttjas av förskoleklass och grundskola
Här redovisar ni lokalyta och kostnader kopplad till den lokalyta som avser
förskoleklass och grundskola. Lokalyta och kostnader som eventuellt samnyttjas med
gymnasieskolan redovisas i blankett B.
Exempel: Lokalyta som enbart nyttjas av förskoleklass och grundskola.
De statsbidragsgrundande kostnaderna är 100 000 Euro. Statsbidrag utgår med 50 %.
Skolan erhåller 50 000 Euro i lokalbidrag. Aktuell utländsk valuta omräknas av
Skolverket till svenska kronor innan utbetalning.
Blankett B - gymnasieskolan med eventuellt samnyttjande av lokaler med
förskoleklass och/eller grundskola
Här redovisar ni lokalyta och kostnader kopplade till den lokalyta som avser
gymnasieskolan och som eventuellt även nyttjas av förskoleklass/grundskola. Om
lokalytor samnyttjas med förskola och/eller
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grundskolan anges den procentuella nyttjandegraden för respektive verksamhet i
blankett B. Lokalbidrag utgår sedan proportionellt mot nyttjandegraderna som anges i
blankett B.
Exempel I: Lokalyta som enbart nyttjas av gymnasieskolan ger nyttjandegrad 100 %.
De statsbidragsgrundade kostnaderna är 100 000 Euro. Statsbidrag utgår med 50 %
dvs. 50 000 Euro. Antalet behöriga gymnasielever är 10 % (beräknas utifrån Skolverkets
uppgifter om elevers behörighet). Statsbidrag utbetalas med 5 000 Euro i lokalbidrag
(10 % av 50 000 Euro). Aktuell utländsk valuta omräknas av Skolverket till svenska
kronor innan utbetalning.
Exempel II: Lokalyta som samnyttjas av gymnasium och/eller förskoleklass och
grundskola. De statsbidragsgrundande kostnaderna är 100 000 Euro. Statsbidrag utgår
med 50 % för den totala ytan.
Lokalerna nyttjas till 80 % av gymnasiet och till 20 % av annan verksamhet
(förskoleklass och/eller grundskola). För förskoleklass och/eller grundskoledelen utgår
lokalbidrag med 10 000 Euro (20 % av 50 000 Euro).
För gymnasiedelen utgår lokalbidrag med 40 000 Euro (80 % av 50 000 Euro).
Om andelen behöriga gymnasieelever är 10 % som i exempel I ovan utgår lokalbidrag
för gymnasiedelen med 4 000 Euro (10 % av 40 000 Euro).
Observera att de lokaler som enbart nyttjas av förskoleklass och grundskola redovisas
på blankett A och lokalbidraget enligt denna redovisning summeras till lokalbidraget
som utgår för de lokaler som eventuellt samnyttjas med gymnasiet (se exempel II,
ovan).

