
Q & A om STATSBIDRAGET:

1) Vad är statsbidraget och vad ska det användas till?
Statsbidraget utgör ett allmänt finansiellt stöd till skolverksamheten och huvudmannen beslutar hur bidraget ska
användas.

2) Vem söker statsbidraget?
Statsbidrag sök av utlandsskolorna för sina elever. Om skolorna beviljas bidrag för en elev ordnar de ibland det
så att avgiften sänks för dessa elever. Det är dock upp till skolan att bestämma hur de lägger upp det. Bidraget
regleras av förordningen 1994:519.

2) Varför behöver vårdnadshavare fylla i ansökan om bidraget går till skolan?
Skolan får bara söka statsbidrag för de elever som Skolverket bedömer uppfyller villkoren för att få ingå i
underlaget för beräkning av statsbidrag enligt paragraf 3 i förordningen (1994:519).

3) Vilka krav gäller för att få ingå i underlaget för ansökan om statsbidrag?
För att en elev ska kunna ingå i underlaget för en utlandsskolas/ett distans instituts ansökan om statsbidrag
måste eleven vara en utlandssvensk elev och uppfylla villkoren i 3 § förordningen (1994:519) om statsbidrag till
utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar. En utlandssvensk elev har minst en vårdnadshavare som
stadigvarande vistas utomlands och minst en av vårdnadshavarna är svensk medborgare.

För att eleven ska kunna utgöra grund för statsbidrag måste en vårdnadshavare vistas utomlands på grund av

viss verksamhet:

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.

För mer information kring detta vänligen läs här.

4) Hur vet jag vilken blankett jag ska fylla i?
Vilket intyg eller vilken blankett som ska användas beror på vad som är anledningen till att vårdnadshavaren
vistas i utlandet. För ytterligare information om vilket intyg eller vilken blankett som ska användas kan ni läsa
här. Skolan kan hjälpa med detta, boka ett möte med skolans ekonomichef om ni behöver hjälp. Vänligen boka
tid via mail på Isabel@svenskaskolanmarbella.com.

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-svenska-utlandsskolor-2022#h-Viktigadatumochbeslut
https://www.skolverket.se/download/18.528cfa7817820d8e8a5ad0/1616491324924/V%C3%A4lj%20r%C3%A4tt%20intyg%20eller%20blankett.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.528cfa7817820d8e8a5ad0/1616491324924/V%C3%A4lj%20r%C3%A4tt%20intyg%20eller%20blankett.pdf
mailto:Isabel@svenskaskolanmarbella.com


5) Måste jag fylla i blanketten om jag har barn på en utlandsskola?
På många utlandsskolor är det obligatoriskt att fylla i blanketten när en elev blivit beviljad plats. På Svenska
skolan Marbella är det inte obligatoriskt men vi rekommenderar starkt att samtliga vårdnadshavare ansöker om
att få ingå i underlaget för beräkning av skolans bidrag då detta hjälper skolan att hålla en fortsatt stabil
prissättning.

6) Vad innebär det för vårdnadshavare om deras barn blir beviljade att ingå i underlaget för skolans
ansökan om statsbidrag?
Det är upp till skolan att bestämma hur statsbidraget används (förordningen 1994:519).
På Svenska Skolan Marbella får vårdnadshavare en rabatt på terminsavgiften och faktureras 3.380€/termin
istället för 4.350€/termin.

7) När ska jag ansöka om att få ingå i underlaget för skolans ansökan om statsbidrag?
MELLAN 20 SEPTEMBER - 20 OKTOBER
Skolan söker statsbidraget årligen mellan 15 oktober - 15 november för följande kalenderår. I samband med
detta skickar skolan in vårdnadshavares ansökan om att få ingå i underlaget till Skolverket. Skolan behöver få in
vårdnadshavares blanketter mellan 20 september - 20 oktober. Skolverket begär ofta kompletteringar, därför
behöver vi få in blanketterna i god tid.

8) När får jag rabatt på skolavgiften om mitt barn blir beviljat att ingå i underlaget?
Statsbidragen gäller per kalenderår och därför gäller rabatten from vårterminen. Skolan får svar angående vilka
elever som blir beviljade behörighet i februari/mars vilket betyder att skolan fakturerar fullt pris för vårterminen
i början på januari och betalar tillbaka mellanskillnaden för de elever som blivit beviljade behörighet.
Alternativt kan beloppet vara innestående till höstterminen 2022.
OBS!!! Detta gäller för nya elever!

9) Vad gäller för elever som redan blivit beviljade behörighet och ingår i underlaget för statsbidrag 2021?
Även för behöriga elever behöver en ny ansökan fyllas i årligen för att ingå i underlaget för nästa kalenderår.
Om vårdnadshavaren söker på samma kriterier de blivit beviljade på föregående år utgår vi från att eleven
fortsatt bedöms som behörig och fakturerar därför de rabatterade priset på vårterminen. Skulle eleven av någon
anledning fråntas behörigheten kommer vårdnadshavaren faktureras för mellanskillnaden i mars.

10) Vad betyder BEHÖRIG resp. OBEHÖRIG elev.
● Behörig elev = elev som Skolverket bedömer uppfyller villkoren om statsbidrag och därmed kan ingå i

underlaget för skolans ansökan om statsbidrag.
● Obehörig elev = elev som skolverket inte bedömer uppfyller villkoren.

11) För vilka elever kan skolan ansöka om Statsbidrag?
Statsbidraget kan sökas för elever från förskoleklass - åk 6 som går på skolan ett helt läsår.

12) Vad gör jag om mitt barn går på Sofia Distans eller Hermods?
Då kan ni söka för att ingå i underlaget för statsbidrag för de skolorna. Bidraget går till Sofia Distans respektive
Hermods och ni får en rabatt på deras avgifter. Ansökan lämnas in till Sofia distans respektive Hermods, INTE
till Svenska Skolan Marbella.

13) Kan jag söka för att ingå i underlaget för statsbidrag även om jag har blivit beviljad flytt av
skolpengen från min hemkommun?
Ja. Skolverket godkänner detta.


